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З архівів У пропонованій добірці вперше представлено 
листування двох близьких за духом україн-

ців  — Олександра Кониського і Тита Ревакови-
ча. З приводу духовної близькості останній 12 січ-
ня 1887 р. писав з Підбужа на Дрогобиччині: 
«… Душі наші віщували, що оден в Карпатах ду-
має про другого над широким Дніпром-Славутицею» 
(лист № 11). Між ними зав'язалися приязні сто-
сунки, що переросли у справжню дружбу. Перед 
нами — цілісний текст листування двох адресатів, 
який склав кореспонденційний комплекс, з якого 
простежується весь спектр їхніх думок і вчинків. В 
останньому листі від 11 (23) квітня 1899 р. О. Ко-
ниський так висловився щодо епістолярної спад-
щини: «Листи наші — се єдиний куточок, де чо-
ловік висловлюється зовсім вільно, так як думає 
про людей і тут натурально часто-густо вирветься 
слово, фраза така, якоі ніколи не ужив би не тіль-
ки при друков[аному] слові, а навіть ні при кому 
трейтëму. Листи померлих діячів мають велику вагу 
за для історіи литератури і в загалі для історії ево-
люції, але ж се саме і повага до пам’яти померлих 
примушує нас друкувати з листів тільки те, що 
строго належить до речі і на часі особи не чепляє» 
(лист № 61). Усі представлені листи щирі, від-
верті, містять цінну інформацію про радощі і сму-
ток авторів, різні взаємостосунки із сучасниками, 
вказують на атмосферу історичної доби.

Коротка довідка про авторів листів
Олександр Якович Кониський (псевдоніми Верни-
воля, Горовенко, Семен Жук, О. Кошовий, Кость 
Одовець, Олександр Переходовець, О. Яковенко, 
Перебендя та ін.) народився 6 (18) серпня 1836 р. 
на хуторі Переходівка, тепер село Ніжинського ра-
йону Чернігівської області, помер 29 листопада 
(12 грудня) 1900 р. в Києві. Український письмен-
ник, педагог, громадсько-культурний діяч. Походив 
з дворянської родини, один з організаторів неділь-
них та вечірніх шкіл, Товариства з розповсюдження 
письменності. У 1863 р. за підозрою у приналеж-
ності до антиурядової політичної організації його за-
арештували й вислали до Вологди, потім до Тотьми. 
Після повернення із заслання О. Кониський прожи-
вав у різних місцевостях України, а з 1872 р. — в 
Києві. Був адвокатом-практиком. Він став одним з 
ініціаторів і організаторів співробітництва між східно-
українськими та західноукраїнськими культурно-
освітніми організаціями. Брав активну участь у за-© В. СОКІЛ, 2015
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снуванні журналів «Зоря», «Правда», Наукового 
товариства імені Шевченка у Львові та ін.

Тит Іван Ревакович народився 6 вересня 1845 р. 
в с. Старий Кропивник, нині Дрогобицького райо-
ну Львівської області, у священичій родині. Дитячі 
та юнацькі роки провів у Волосянці, що на Сколів-
щині, куди перебрався його батько на парафію ра-
зом із сім’єю. Сюди навідувався Тит до кінця свого 
життя, земний шлях якого завершився у Львові 
14 жовтня 1919 року. Похований на Личаківському 
цвинтарі. Це відомий український суддя, громадсько-
культурний діяч. Т. Ревакович — дійсний член 
НТШ у Львові, член-засновник та правничий рад-
ник товариства «Просвіта» у Львові, голова Львів-
ської філії «Просвіта» (1914—1918 рр.), заступник 
голови товариства «Руська громада» (з 1901 р.), 
член «Руського педагогічного товариства» і «Това-
риства для розвою руської штуки», почесний член 
товариств «Руська Бесіда» у Чернівцях, «Кружка 
правників у Львові». Перебував у близьких стосун-
ках з відомими людьми — О. Барвінським, І. Бе-
леєм, Ф. Заревичем, Ю. Лаврівським, О. Макове-
єм, Корнилом та Миколою Устияновичами, І. Фран-
ком та ін. Особливе місце в його житті зайняли 
взаємини з О. Кониським, які тривали 15 років, про 
що засвідчив епістолярій (перший лист О. Конись-
кого до Т. Реваковича датований (13) серпня 1884, 
останній — 11 (23) квітня 1899 року).

Листи О. Кониського до Т. Реваковича сьогод-
ні зберігаються у Львівській національній науковій 
бібліотеці імені В. Стефаника (відділ рукописів — 
далі ЛННБ ВР, Ф. 93 (Т. Ревакович) та Ф. 11 
(Барвінських), Т. Реваковича до О. Кониського — 
в Інституті літератури імені Т. Шевченка в Києві 
(відділ рукописів і текстології, далі — ІЛ ВРТ), 
Ф. 77 (О. Кониський), Ф. 3 (І. Франко).

На цей час вдалося виявити 61 лист адресатів, з 
них 43 належить О. Кониському, 18 — Т. Ревако-
вичу. Як свідчить їхній зміст і хронологія, їх було 
більше, та, очевидно, вони затратилися. Аналіз епіс-
толярію показав, що чимало листів написано з наго-
ди двох великих християнських свят — Різдва та 
Великодня, адже тоді передавалися вітання один од-
ному, їхнім родинам. Звичайно, були й інші дати, 
коли вирішувалися питання поїздок О. Кониського 
до Галичини чи мандрівок іншими теренами Украї-
ни. Отож представимо  листи за роками: 1884 — 3; 

1885 — 3; 1886 — 6; 1887 — 10; 1888 — 19; 
1889  — 2; 1890 —  6; 1891 — 1; 1892 — 2; 
1893  — 1; 1894 — 3; 1895 — 2; 1898 — 2; 1899  — 
1. Як бачимо, найбільш інтенсивно велося листуван-
ня у 1888 році. Щодо місця написання листів, то в 
Т. Реваковича значаться Садагура на Чернівеччині 
та Підбуж біля Дрогобича. В О. Кониського пред-
ставлена різна територія: Київ, Львів, Тернопіль, 
Одеса, Семиїз, у частині вона відсутня.

Треба відзначити, що до багатьох листів О. Ко-
ниського Т. Ревакович подав свої коментарі, які збе-
режені у цій публікації, оскільки вони проливають 
певне світло на деякі персоналії, події, ситуації. Це 
дає підстави говорити про те, що він уважно ставив-
ся до текстів, намагався прояснити окремі місця, 
адже в нього був досвід видання епістолярної спад-
щини Ф. Заревича, Ю. Лаврівського, Ю. Федь-
ковича та ін.

У пропонованих листах міститься як ділова, так і 
приватна інформації. Вагома частка стосується літе-
ратурних, наукових, видавничих, суспільно-
політичних питань. Так, розмова велася щодо часо-
писів «Зоря», «Правда», «Діло». Скажімо, О. Ко-
ниський 22 жовтня 1884 р. повідомляв Т. Ревакович: 
«Певно Ви вже знаєте ту добру вістку що з нового 
року «Зоря» переходить під редакторство Франка 
и буде зреформована. Я дуже, всім серцем радію сій 

Олександр Кониський
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звістці, бо для мене очевидна велика надія стати в 
Галичині белетристом наукового виданья» (лист 
№ 3). Схвально відгукнувся О. Кониський 12 груд-
ня 1894 р. про прихід на кафедру історії Львівсько-
го університету «молодого, жвавого професора» 
М. Грушевського: «Се наше велике придбаня» 
(лист № 56).

Значну частину свого життя О. Кониський при-
святив вивченню життя і діяльності Т. Шевченка, 
ставши, по суті, його першим біографом. Він скру-
пульозно вивчав спадщину нашого генія, їздив міс-
цями перебування поета, відвідав могилу в Каневі. 
Про останню О. Кониський залишив детальний 
опис: «Могила у великому ладу: більш як півморга 
гора [...]. Гора оздоблена доріжками, квітками и де-
ревами. На шпиль ведуть 22 сходи. На самому шпи-
лі Тарасова могила, заввишки буде 2 сажні, на ій 
хрест на постаменті, заввишки з постаментом буде 
3 ½ сажні (близько 10 метрів). Хрест наш націо-
нальний, однораменний, оздоблений навкруги він-
ком. З одного боку хреста золоті слова: «Шевчен-
ко. Р. 25 лют. 1814 вмер 26 лютого 1861 р.». З дру-
гого — обличчя поета в профиль, вирізане на мар-
мурі в Италії и над ним золоті слова: «Шевченко»  
(лист № 36). Читач може зіставити цей опис з ви-
глядом могили на старій світлині, яка тут публіку-
ється. Що ж до Шевченкової біографії, то дослід-
ник в одному з листів констатував: не хотів би по-
мерти, не довівши життєпису до кінця (лист № 57). 

Звичайно, в міру своїх можливостей він дотримав 
слова. О. Кониський відзначався патріотизмом, був 
поборником єдиної української літературної мови, 
глибоко віруючою людиною. Тому закономірно, що 
тільки така людина високих моральних та інтелек-
туальних цінностей могла написати вірш-пісню 
«Боже, великий, єдиний, Нам Україну храни», що 
стала духовним гімном українського народу.

Т. Ревакович своєю чергою інформував про події 
в Галичині та Буковині. Він був особисто знайомий 
з Ю. Федьковичем і 15 грудня 1884 р. писав, що 
відвідав його, читав деякі поезії, які той подав до Бу-
ковинського календаря. З того ж листа О. Конись-
кий довідався від нього про смерть брата Данила 
Млаки — Наума Шрама (лист № 4). Більше пи-
сав Т. Ревакович своєму колезі про суспільно-
політичне життя в краї, про його участь у передви-
борній кампанії. З його епістолярію довідуємося, що 
йому доводилося облаштовувати відпочинок та лі-
кування О. Кониському чи то в Підбужі, чи у Во-
лосянці у родичів, оскільки у київського колеги були 
великі проблеми зі здоров’ям.

Якщо аналізувати стилістику листів, то мова Т. Ре-
ваковича більше офіційно-ділова, стримана, натомість 
у О. Кониського — високохудожня, емоційно забарв-
лена, насичена народними зворотами («Гай!, гай! гар-
ний рай, та дорога до ëго далека», «галицькі русини 
захожуються орати на розум» та ін.). Домінуюча фор-
ма звертання «Дорогий друже», фінальні речення-
вітання, адресовані всім рідним загалом чи комусь зо-
сібна створюють атмосферу щирості, прихильності, 
адже листи для О. Кониського (Перебенді) були 
«цілющою-живущою краплею духовного бальзаму» 
(лист № 22). Цей «духовний бальзам» залишаємо 
недоторканним, тому листи, що тут друкуються з ав-
тографів, автентичні, без будь-яких змін.

1. О. Кониський до Т. Реваковича
З Киіва 1/13 серпня 1884.

[Арк. 1]. Не ремствуйте на мене Високоповажа-
ний и Любый Добродію! за те що я тілько тепер зі-
брався подяковати Вам за себе и за доньку — за той 
ласкавий привіт и щиристь, яку Ви показали до нас! 
Бачте ждав доки виготовлять фотографіі и зараз по-
силаю іх до Вас яко невеличку ознаку нашоі щироі 
великоі сердечноі подяки! Спасибі Вам, спасибі и спа-
сибі! Ви гуртом налили в саме серце тієі живучоі води, 

Тит Ревакович
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без котроі наш брат письменник мусить загинути; а 
тепер побачивши урожай  и напившись отієі живо-
творноі роси, того товариського-сердечного привіту, 
я чую и нову силу и новий обовязок працëвати. 

Сердечно порадуєте мене коли перешлете своі фо-
тографіі; хай дивляючись на іх, втішатимуть гадкою, 
що єсть люде, котрі хоч и далеко від мене по протягу 
[арк. 1 звор.], але близькі до мене думками и серцем!

Пані Вашій од мене и од доньки моєі низенький 
поклон.

Коли стрітите В[исоко] п[оважаного] Тимінсько-
го або кого инчого з товариства нашого, поклоніть-
ся од мене и скажіть, що за кілька днів писатиму до 
іх  и перешлю фотографіі. Жду щоб приіхав сюди 
один мій знайомий з котрим треба де про що пора-
дитись и тоді написать до Тимінського.

Щирим серцем вдячний Ваш и поважаний Вас  
Олександр Кониський.

Моя адреса. Кіевъ, бульвар, собств. д. № 36.
Александру Яковлевичу Кониському.
До історії сего листу: В літі 1884 [арк. 2] при-

їхав був Олександер Кониський із найстаршою сво-
єю донькою до Чернївцїв. Тодїшний гурт патріо-
тїв українських — до котрих належали покійний 
Іван Тимінський, Володимир Ясеницький, я, о. Іван 
Попель і мабуть Ісидор Винницький, і ще дехто  — 
днесь вже не тямлю хто.  Сходилисьмо ся в готе-
ли під Чорним орлом в ринку в Чернївцях з пп. Ко-
ниськими і провели тих кілька днїв, що пп. Конись-
кї були в Буковинї, дуже милї хвилї.

Львів 19. Жовтня 1911. Титко Ревакович.
ЛННБ  ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 1—2.

2. Т. Ревакович до О. Кониського
Високоповажаний й Дорогий Добродію!

[Арк. 226]. Дякую Вам і п[ані] Ользі сердечно 
за Ваші фотографійі і за прецінний Ваш лист. Доро-
гі се памнятки будут для мене на сей ніколи не забу-
тий час, коли я в Вашім товаристві прожив так ве-
селі хвилі. Nа взайім посилаю й мою й  моєйі жінки 
Стефанійі фотографію.

Зовсім  справедливо мусите ся дивовати, чому так 
пізно відписую. Щоби Ви — борони Боже — не по-
суджовали мене за недбалість а ще що гірше за холод-
ність, так я зъобовязаний, витолковати ся перед Вами. 
Ойто річ така: Ваш лист не застав мене в Садаґурі; я 
лиш що був з моєю родиною вийіхав на урльоп до мо-

йіх родичів в красну верховину Скільску (Сколье) і 
проживав там кілька [арк. 226 звор.] тижнів свобід-
но під Бескидом на самій угорскій границі, стараючи 
ся забути на монотонну а помимо того напружаючу 
працю судову, а наповаючи ся на верхах наших Кар-
пат чудною красою гір, в котрих я родився і зріс, ма-
єстатичним летом орлів, і прч. і милою згадкою на про-
житі з Вами хвилі. Після побиту в горах пойіхавєм на 
Стрий, дем бачив ся з Горбалем Костьом, також  сер-
дечно згадуючи за Вас,  до Львова. Тут не бувєм вже 
2 літа й миле мині було давних товаришів й знакомих  
відвідати й духа свого відсьвіжити.

Так покріпивши ся на тілі й духу вернувєм у Са-
дагуру. В тім Єрусалимі Буковинськім заставєм сто-
си актів на мойім столі й мусів розпочати не коньче 
миле урядованє. Одною а великою потіхою був при 
мойім  повороті Ваш лист і Ваші фотографійі. Тепер 
же не моглисьмо пойіхати зараз до Черновець, щоби 
ся фотографовати, бом не міг з уряду ся віддалити 
[арк. 227].  Відтак колисьмо ся дали фотографова-
ти, так знов фотограф держав довго роботу у себе, 
ніж йіх виготовав і нам прислав.

Тому ж то наступило і опізненя; думаю про те, що 
матимете мене за оправданого.

Якжеби я щастливий був, Вас з В[сечестною] Ро-
диною у мене коли побачити. Nадію ся, що як ко-
лись будете близь «богоспасаємого града» Садаґу-
ри, то хоть на тиждень зайідьте до мене з В[сечестною] 
Родиною, а тут весело бисьмо прожили ті хвилі.

Тиміньский пойіхав тепер на 4 тижні в гори Бу-
ковинські в Вижницю і Путилів на комісию.

Поздоровляю і цілюю Вас сердечно. Пані Добро-
дійці — хоть незнакомий цїлюю ручки. П[ані] Оль-
зі й цілій Родині засилаю мій низенький поклін. Моя 
жона засилає рівнож Вам, дорогий Добродію, п[ані] 
Ользі й цілій В[сечесній] Родині глубокий свій по-
клїн. Титко Ревакович.

Садаґура. 7. Жовтня 1884. 
ІЛ ВРТ. — Ф. 77. — Од. зб. 126. — Арк. 226—227.

3. О. Кониський  до Т. Реваковича
22 Жовтня — 3 листопаду [18] 84. З Киіва

Сердечно поважаний Добродію!
[Арк. 3]. Трохи не цілий місяць прогаявся я з од-

повідью на Ваш дорогий лист! и досі не подяковав 
Вам від щирого серця за Ваши фотографіі, котрі ста-
ли для мене тіми дорогшіми, що вони пришли до мене 
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перші з Буковини для ліченя на іх, так приязно мині 
нагадати ті щасливі години, що провів з Вами и нага-
давши ще пріятелю подяковати Вам ще раз за Ваши 
ласки  и привіт. Певно Ви  вже знаєте ту добру вістку 
що з нового року «Зоря» переходить під редактор-
ство Франка и буде зреформована. Я дуже, всім сер-
цем радію сій звістці, бо для мене очевидна велика на-
дія стати в Галичині  белетристом наукового 
[арк. 3 звор.] виданья, котреб задовольнило потре-
бу духовноі пищи. Колиб тілько Галичане піддержа-
ли її передплатою; а правду сказати «Зоря» перехо-
дить в найкращі руки, в руки поважно чоловіка чест-
ного, вмілого, знаючого из доброю освітою. Можна 
на Буковині передплачувати «Зорю». — А що ж ді-
ється у Чернівцях? Я виготовив де що за для альма-
наху, котрий захожуються видати в Чернівцях; але 
перш ніж отсилати свої праці, треба було де прощо 
роспитатися от же й написав я у Ч[ернівці] до Кума-
новського; жду три мі[ся]ці одповіді и не знаю до кого 
посилати. Хочу  дати ім невеличке оповіданья и ко-
медію в один акт з нашого сучасного житья. По мо-
єму то найліпше б було коли б вони видали альманах 
з самих тілько драматичніх творів, як и подобає дра-
матичному товариству. Тоді б [арк. 4] и дав ім исто-
ричну драму на 4 акти. Чи не доведеться Вам бути в 
Чернівцях да и перекажіть ім усім, а особливо В[исоко] 
п[оважаному] Тиминському, Ясеницькому и Ви-
нницькому мій сердечний поклон и подяку. А самі, 
Добродію! не лишайте мене в своій памяті и хоч ряди 
в годи присилайте хоч коротеньку вісточку. Я вельми 
дорожу односинами з русинами, котрих и щиро и гли-
боко поважаю, за іх високий патріотизм, за іх жваву 
и розумну працю за для народа. Коли б то ми вміли 
так безкористно працëвати отут на Україні, не був би 
наш народ таким темнім и вбогим!

Сердечно прошу вас перекажіть Вашій В[исоко] 
п[оважаній] пані від мене и дочки наш сердечний 
поклон. А Вас, Добродію! братерски цілую. Ваш 
Перебендя.

1) Альманах ладилися видавати Русини акаде-
міки  [арк. 4 звор.] в Чернївцях, котрі мабуть — 
днесь вже добре не тямлю — заложили при «Русь-
кій Бесїдї» товариство драматичне, що давало в 
Чернївцях аматорські представленя в українській 
мові, чим причиняли ся дуже до українщеня нашої 
інтеліґенції на Буковинї, котру нїбито вели че-
рез «Руську Бесїду» в Чернївцях псевдо москов-

ські Русини (Іван Глїбовицкий, проф[есор] 
семін[арії] учит[ельської] в Чернївцях, Білинке-
вич, проф[есор] семін[арії] учит[ельської] в 
Чер[нівцях], отець Амвроз Шанковский, 
проф[есор] ґімн[азійний] в Чер[нівцях], Іван Бра-
ник, проф[есор] ґімн[азійний] в Чер[нівцях], 
отець Василь Продан, екзарх православний, парох 
в Лашківці (старенький проводир Буковиньскої 
Руси, чоловік доброго серця в загалї, а для нашого 
народу в особенности, але слабої осьвїти), отець 
Евдевій Андрійчук, правосл[авний] парох в Доро-
шівцях, чоловік також добрий але малої осьвїти, 
отець Ісидор Мартинович, правосл[авний] парох 
в Оршівцях, колись добрий й осьвїчений патріот  
український, пізнїйше попихач московський і край-
ний еґоїст, не прихильний розвиткові нашого на-
роду. — Богато праць, присланих для Альманаха 
з Галичини і України, не тїльки не друковано; але 
они помежи тодїшними академіками попропада-
ли, на що автори дуже нарікали.

Львів 19. Жовтня 1911. Титко Ревакович.
ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 3—4 звор.

4. Т. Ревакович до О. Кониського
Високоповажаний Пане Добродію!

[Арк. 228]. На Ваш лист з 22. Жовтня я так 
довго не відписовав, бом хотів Вам щось певного за 
«альманах» сказати, а не мігєм докладно за цю річ 
довідатися. 13/1 с[ього] м[ісяця] були річні збори 
«Союза»; оджеж думавєм на них щось певного до-
відатися — та дарма. Вправді вибрано комітет із Со-
юзом, котрому ніби то президує Др Ганкевич, секре-
тар універзитету Черн[івецького] котрий при наго-
ді ювілея ун[іверситету] Кийівского мав бути і у 
Вашім в[исокоповажаному] дому. — Але я виджу, 
що з тоі муки хліба не буде. З теперішних Союзан 
ніхто не розуміє за тоту роботу взяти ся, а Др Ган-
кевич, не тілько, що чоловік зовсім до нічого ще над-
то без характеру: «моральна; наукова й материяль-
на велика нуля!» Оден чоловік в Чернівцях — фа-
ховець в цій справі Данило Млака, єго не взято 
навіть до комітету: мабут на наущенє Дра Ганкеви-
ча, котрому Д. Млака певно не раз гіркі слова прав-
ди в очи бризнув. — Млака є з тоі причини на Со-
юзан дуже розлючений [арк. 228] й казав мині, що 
не хоче о альманаху нічо чути; але він казав це — 
думаю — лиш в превеликім свойім теперішнім смут-
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ки з поводу смерти брата Nаума Шрама. — Тепе-
рішний голова Союза казав мині, щоби Ви, Добро-
дію, зволили прислати Ваші утвори для альманаха 
на адресу «Союза»; но Ви цего не чиніт, а тим мен-
ше не посилайте на руки Дра Ганкевича, бо в однім 
й другім випадку може Ваша праця пропасти; а піш-
літ на руки Тимінского з виразним жаданьом, щоби  
лиш [арк. 229] такому чоловіку дав Ваші твори, ко-
трий би йіх не занапастив. — «Альманах» мавби ви-
давати «Союз» — з поводу 10 літного свого істно-
ваня, — а не «драматичне товариство». —

Данило Млака є впрост убитий через смерть нена-
дійну свого брата. — Я боюся, щоби цей нещастливий 
випадок не пошкодив єму не тілько на здоровлю, но 
щоби і не вплинув некористно на єго творчество. Він 
писав до мене: «Тяжка недоля тяжко, ах дуже тяжко 
мене приголомшила; сумна чорна могила взяла до себе 
не лиш мого  найліпшого брата, но і найщирійшого дру-
га  і люто моє серце роздерла, так страшно роздерла, 
що глібока рана і до смерти незагойітся….. Я такий 
розстроєний, що і здорова думка голови не береся; вір-
те, що щастливішим бувби я, там коло покійного на 
цминтарі спочити» і т. д. і т. д. Для Вашоі інформациі 
скажу Вам, що Млака і Шрам свойіми звязами родин-
ними (йіх мати Румунки) жили в самім гнізді межи 
шершенями волоскими, котрі йіх леда хвилі заколоти 
могли; оджеж ми мусіли грати протів Румунів дуже ве-
лику політику; они оба лиш жили в великій дружбі і не 
хиляли ся серцем до нікого більше; мабуть graeca fides: 
волоска привела йіх до того, що не довірйовали нікому, 
хоть певно були і суть Русини щиро прихильні до них. 
Оджеж тепер стоіт Д. Млака сам я бачучи єго перед-
вчорай боюся навіть за єго розум: таким бездонно не-
щастливим ся чує. Може бисьте, Добродію, написали 
до него пару слів потіхи, щоби впали оживляючою рос-
ою на єго роздерте серце. Адреса: Isidor Worobkewycz 
Professor (des Choralgesanges an der  Theologie) in 
Czermowitz. wohnt: Franzensgasse  im eigenen Hause.

[Арк. 229 звор.]. Був я не давно з  Тимінским у 
Федьковича, може дасть Бог, що Ф[едькович] ожиє 
на ново: читавєм кілька єго файних найновійших по-
езій; написав навіть до Буковинского Кальендаря й 
обіцяв написати дещо для альманаху. —

Для «Зорі» будемо старатися о пренумерантів, 
хоть буковинско руска  інтелігенція, то дуже  сирий, 
до ширеня просьвіти не приспособлений материял; 
а наші панрусси баламутять єйі дуже.

Nа весні — здаєся — буде нарід  бук-руский ви-
бирав посла до Відня. Ми поставимо на кандидата 
сов[ітника] Винницкого. Не знати, чи удержится 
протів Румуна.

Дякую Вам за Ваше поздоровленя, щосьте мині 
через Тимінского прислали.

Поздоровляю й цілюю Вас, в[исокоповажаний] 
Добродію, сердечно. Пані Ользі засилаю мій ни-
зенький поклін. Моя жона засилає Панству сердеч-
ний свій поклін. Титко Ревакович.

Садагура. І5. Грудня  884.
ІЛ ВРТ . —  Ф. 77. — Од. зб. 126. — Арк. 228—

229 звор.

5. О. Кониський до Т. Реваковича
[23 марця 1885].

[Арк. 5 звор.]. Поздоровляю Вас и Вашу В[и-
соко] п[оважану] Пані з світлим Великоднем! Хрис-
тос Воскрес! Дай Боже Вам весело перебути свята, 
та з щастьям и добрим здоровьям  пережити довгий-
довгий вік. Ваш Перебендя.    

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 5 звор.

6. Т. Ревакович до О. Кониського

21 Липня 1885. (У Київі)
Високоповажаний Пане Добродію!

[Арк. 230]. Глубоко вразила мене і всіх, що Вас 
знают, та  дуже прикра вість, що Вас держано при 
Вашім повороті з Галичини до Кийіва в Волочисках 
під арештом і що трясено у Вас на підставі підлих 
доносів ізвергів Львівських, готових за гроші й рід-
ного батька продати.

Прийміт глубоке вспівчутє від мене. Я думаю, що 
компетентні сфери в Россійі зъуміют оцінити Вас, 
що Ви цілий Ваш вік яко чоловік, гражданин і писа-
тель працювали в хосен Россійі —  і зъуміют оціни-
ти належито плоди таких недокіньчених студентів, 
недоварених голов й таких безхарактерних ловців 
бумажок, як  ними [арк. 230 звор.] сут редактори 
«Слова» і «Nового пролома». Nадію ся, що прав-
лячі люде в Россійі не дадут ся більш зловити в сіть 
на підлі доноси наших австрійських шумовин і що не 
будут безъпокойіти чоловіка так спокійного й так гу-
манного, як Ви, так вірного прихильника российськоі 
держави, як Ви ним є.

Дякую Вам сердечно за Ваші привіти з 30. Січ-
ня й до Великодня. Дай Боже і Вам і Вашій високо 
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почитаній родині всего добра, і щоби Бог хоронив 
Вас від такоі тяжкоі а незаслуженоі напасти, у яку 
булисьте і тепер попали!

Зачуваю, що Ви посьвятили мині одну Вашу по-
вість в Альманаху «Союзанськім». Сердечно дякую 
Вам за тоє, —  і дай Боже, щобим ся міг Вам від-
вдячити за тую честь і за Ваше добре серде.

Бувєм в першій половині червня с[ього] р[оку] в 
[арк. 231] мойіх рідних сторонах, в красній Скіль-
скій верховині. Дививєм ся, як перекопуют тунель 
через зелений Бескид, куди желізниця піде із Стрия 
до Мункача. Все то наша руська красна сторона. 
Желізниця має бути отворена 1 го цьвітня 1887 року. 
Як дасть Бог і нам і мойім Родичам діждати, так 
проситиму Вас 1887 року, щобисьмо колійов пойі-
хали у красну Скільску верховину, —  а тут забави-
либисьмо довший час у мойіх родичів під Бескидом, 
та любовалибисьмо ся красою наших гір. А поки що, 
працьоватимемо дальше честно і витревало, бо в ви-
тревалій честній праци побіда —  й поодинокого чо-
ловіка й цілоі людскости.

Щож би Вам ще з Буковини донести? Румуни не 
дали тут нам Русинам в двох руских вибірчих окру-
гах наших людей на [арк. 231] послів до ради дер-
жавноі в Відни вибрати. Румуни румунщат на силу 
православну церков в Буковині і тутейші школи на-
родні. Румунів попирає митрополіт й консистор і все 
православне духовенство, попирає іх шляхта й мініс-
терство. Тому нам Русинам тепер тут дуже тяжко. 
«Буковина» приводит вправді наш руский нарід до 
сьвідомости свого положеня й свойіх прав, але ще є 
богато руских сел, де нема «Буковини» і де нема 
кому єйі людям прочитати… Я пересьвідчений, що 
і це для нас колись на ліпше ся змінит, але як тяжко 
на ліпші часи ждати і борбу видержовати!

Поздоровляю Вас сердечно. Моя жона засилає 
Вам свій глубокий поклін. Ми обоє поздоровляємо 
Панну Геню сердечно. Щиро Вам прихильний Тит-
ко Ревакович.

Садагура. 30 липня 1885
ІЛ ВРТ. —  Ф. 77. — Од. зб. 126. — Арк. 230—

231 звор.

7. Т. Ревакович до О. Кониського
Високоповажаний й Дорогий Добродію!

[Арк. 232]. Жаль великий  жаль мині й мойій 
родині, що Ви такі муки так невинно терпите.

Nяй Бог відверне від Вас цей тяжкий крест! За-
раз 17. грудня був я в тов[аристві] «Союзаньскім» 
і довідавємся, що оно окрім одноі драми «Кулі-
ша»  — котра не буде друковатися, нічого більше 
нема із того, що прислане «для Альманаха».

Удавєм ся відтак до Поповича, фактичного редак-
тора «Буковини», котрий тепер є фактичним видав-
цем і коректором Бук[овинського] «Альманаха».  
П[опович]  казав мині, що ані повісти мині присьвя-
ченоі, ані науковоі статійі про  Украіну не друкує ся 
в Альманаху і що цих обох праць у него нема і він іх 
навіть не видів. Є дрібні поезійі Чайченкова, котрі 
у него є і котрі він хоче в «Буковині» поміщати.

Де обі згадані праці тепер сут, ані Попович ані 
Союзане сказати не вміли. Розповіли мині лиш те, 
що бувший презес «Союза» Олімп Волянский, що 
тепер сидит в Галичині в  селі «Біла» /: а почта Чорт-
ків : /  всі матеріяли, які поприсилано для «Альма-
наха» передав проф[есору] Калужняцкому /: при-
хильникови ідей Аксакова /: до оціненя, котрі тво-
ри мают ся друковати, — і що Калужняцкий відтак 
все віддав —  здаєся на руки о. Волянского, —  що 
одже лиш Волянский може знати, де що з материя-
лів ся находит.

[Арк. 232 звор.]. 18 грудня піславєм рекомендо-
ваний лист до Бодянського, і цей лайдачина не від-
повів мині помимо того, що я й другий лист єму піс-
лав. З цего набрав я переконаня, що обох тих статей 
нема тут нігде; і правдоподібно повандровалисьте 
через руки академика тутейшого. Козак приклонник 
ідей Аксакова і фанатичного ворога розвою нашого 
народа  — до рук Григоровича.

Фактом то є, що на посьлідних вакациях Козак 
Григорович і проф[есор] Петровъ (з Петербурга) 
разом перевандровали  цілу Буковину.

Дм[итро] Жак має бути ведля зданя людей, що го 
добре знают, слабенький характер, — а Кумановский 
давний предст[авник]  «Союза» казав мині, що це 
«підлий характер». — Волянский  є підлий чоловік.

Григ[орович] не сходив ся тут з «Союзанами», 
лиш з згаданим академіком Козаком і мабуть з Во-
лянским. Які они бесіди мали, довідати ся годі.

Nавм[ович]  був в Чернівцях щось 24 годин, мав 
стояти цілий час під дозором поліційі, — і не видко 
було, щоби ся з ким був сходив. Ані в «Бесіді» ані 
«в Союзі» не був.

«Кийівску Старину» дістали Союзане.
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Боже мій! Коли перестанут вже переслідовати 
люде людей — та ще «яких людей»; цьвіт найкрас-
ший — ідеалів людскости!

[Арк. 233]. Певно є, що Ви люблячи щиро на-
рід для котрого Ви  поклали своїми працями преве-
ликі заслуги, що Ви щиро вірні свойій российскій 
державі, і нічо більше не бажаєте, як єйі розцьвіту!

Так само певно є, що я щиро люблю нещастний 
наш нарід, — та про те я вірний Австрійі!

Тимчасом обвиняют мене тут вороги руского імени 
раз в раз: «що я тягну до Россійі». Вас обвиняют Ваші 
противники там: «що Ви тягнете до Австрійі!»

Що ж одже правда? Нічо. І одно брехня і друге. 
Nо ми тимчасом терпимо. І тепер не допущено мене 
до аванзу, котрий ся мині від давна належит, лиш з 
політичних взглядів.

Чей Бог, сей «відець сердець людських»  осьві-
тит наших противників й дасть йім почутє справед-
ливости, й змнякне йіх серця й відверне від нас йіх 
злобу, — а нам дасть спокійне тихе житя межи на-
шими родинами.

Це щедрую Вам, дорогий Добродію, в ниніш-
ний день «сьвятого вечера». Дай Боже, щоб при 
надходячих сьвятах й Nовім Року завитали на ново 
в Вашім Високоповажанім всечестнім Дому спо-
кій й щастя.

Засилаю п[анні] Євгенійі мій глубокий поклін. 
Моя жона засилає Панству свій сердечний поклін.

Щастливих веселих Сьвят! Титко Ревакович
Садагора 5. Січня  1886
Ваша адреса затратила ся мині. Чи добре я за-

адресовав?
ІЛ ВРТ. —  Ф. 77. — Од. зб. 126. — Арк. 232—

233 звор.

8. Т. Ревакович до О. Кониського
Високоповажаний й Дорогий Добродію!

[Арк. 234]. Власне от тепер прислав мині Олімп 
Волянский жадані матеріяли до «Альманаха» — а 
межи ними повість мині присьвячену і статю етно-
графічну Р. і N. — Все те в мойіх руках. Він  пере-
прошає мене, що так довго не відписовав, бо не було 
го дома, — каже прийіхав на свята й застав мойі лис-
ти й відослав зараз.

Він каже, що «Альманах» друкувати меся в 2 то-
мах, — і що автори будут могли собі все відібрати, 
що не буде друковане.

[Арк. 234 звор.]. Тепер дайте мині знати, чи на-
ставити  на те, щоби обі згадані праці були печатані 
в Альманаху, чи відослати йіх  Белею.

Волянский пише, що з Гр[игорович] майже нічого 
не говорив, бо Гр[игорович] товаришив ще з  Коз. й 
пошкодив Союзови материяльно — на більше як на 
100 зир. — и що він Вол[янський] це не терпит.

Одже ж з того всего випливало  би, що мойі об-
виненя — виповіджені в посьліднім листі — є без-
підставні. Дай то Боже!

Поздоровляю й цілюю Вас сердечно. П[анні] 
Гені мій поклін. Моя жона засилає свій поклін. Тит 
Ревакович.

Садагура 12. Січня 1886.
[Арк. 235]. З Nовим Роком дай Боже Всего до-

бра! Титко.
ІЛ  ВРТ. —  Ф. 77. — Од. зб. 126. — Арк. 234—

234 звор.

9. О. Кониський до Т. Реваковича
З Киіва 15/27. —  I.[18] 86

Дорогій мій Добродію!
[Арк. 3]. Най вже Бог віддячить Вам и Вашим 

дітям за Вашу щирість и ласку до мене. Вибачте 
мині, що тілько тепер зібрався подяковати Вам и по-
здоровити Вас и Вашу В[исоко] п[оважану]  Пані 
з новим роком, та побажати Вам віку довгого и щас-
тья доброго. Гей! Гей! «щастья доброго» … а де ж 
воно?  И як ëго добитися до того «счастья» — коли 
будешь солодким — люде злижуть, будешь гір-
ким  — сплюють. — Та ще у вас там можна хоч ити, 
можна гадати и прямовати до якоісь мети; а от у 
нас!... Прямо не тямишь чи живешь, чи тілько вмі-
ряєшь з ноги на ногу, маючи тілько одну мету: «як 
би обминуть багнюку, та не загрузти [арк. 3 звор.] 
в багні по саму шію. А вже щоб пильновати та пря-
мовати до якоі духовоі мети, — то шкода й гей дати 
проса!  Се у нас діло «начальства». И справді — біс 
ëго знає як оце ми тут живемо, не сходячи з глузду, 
не накидаючи петлі на шію!.. Просто живемо — як 
ті каменюки: без воздуху, без іди, без води!.. Але 
живемо!... живемо и хоч далеко-далеко, облишить 
таки надія, — що буде ліпше, не нам, то дітям на-
шим. Щоб там не витворили народно-національні 
кати,  а слова не ваші! ні! Он, бачте  — 15 літ назад 
ляхи гукали:  niema Rusi!, а тепер гукають «кохай-
мося —  любітеся». Значить за 15 літ Русь вирос-
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ла!! Значить  и в ляхів починає спадати духова по-
луда з розуму.

[Арк. 4]. Гаразд, що Союзяні1 не все погубили. 
Шкода що вони —  пустили в Альманах де — гір-
ше, а лишили, що ліпше. Вийде, мабудь з того Аль-
манаху ні Богу свічка, ні чорту кочерга. Дав на рік 
маючи биля себе Млаку, Стоцького, инч[их], якій 
лукавий дідько навів тих Союзян до Калужняцко-
го2?! Або у іх самих голови на плечах нема; або вони 
таки розумні, що забажали чорта поєднати з Богом!! 
Оте оповіданье що добули від Волянского, а особли-
во статью Мир перешліть у Львів до Омеляна Ка-
літовського, нехай надрукує в Зорі, чи може й «Зорі» 
змагатимется проти Злодіів? Не повинно б. —

Моя справа мовчать; але се не значить — що на 
віки занімію. Де там! Тиша перед бурею буває. Там 
де сплю, да все думаю «Коли б мині крила»... За-
раз би отуди «Де Дністра хвилі голубиі»... Коли б 
то!... [Арк. 4 звор.]. Коли б мовляв — здоровья не 
так; а то от з 2) Грудня не здужаю, то де вже тут пе-
релетіть, зараз  десь синьомундорний — цапне. А 
вже и в могилу живцем нема охоти йти.

Бувайте дорогий мій Добродію здоровий та щаст-
ливий. Поцілуйте за мене рученьки Вашоі пані и при-
горніть свою донечку. А я братерски сердечно обні-
маю и цілую Вас.  Ваш Олександер Кониський.

1Акад[емічне] тов[ариство] «Союз» видавало з на-
годи 10 літн[ього] істнованя «Альманах», до котрого 
післав Кониський своі твори, котрих анї поміщено, анї 
звернено, так що не все прочитали. Титко Ревакович.

2Калужняцкий проф[есор] унів[ерситетський] (ка-
цап), редаговав Альманахи. Т. Р.

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 37. — Арк. 3—4 звор.

10. Т. Ревакович до О. Кониського
Високоповажаний й Дорогий Добродію!

[Арк. 236]. Сердечно дякую Вам за Ваше ще-
дрованє з Nовим Роком.

Рівнож дякую Вам — щом давно повинен був 
зробити — за Ваші «Фотографійі» прислані мині 
ще в літі через Тиміньского.

Повість й наукову статю пішлю Белею з тим при-
порученьом, щоби передав такові Ом[елянові] Ка-
литівскому. — 

Дуже велика шкода, що віднято знаменито реда-
гованій газеті «Дѣло» дебіт до Российі, бо «Дѣло» 
веде в Австрійі оборону руського народу протів Ля-
хів й других чужинців дуже успішно, а протів 

[арк. 236 звор.] Россійі заховувало ся все з вели-
ким тактом і льояльно, — за що все уйідали на 
«Д±ло» галицко-польскі газети.

Як Ваше здоровлє, Добродію? Чей Бог дасть, що 
вже ліпше.

Чи дали Вам Ваші вороги вже спокій?
Мило  мині буде, почути від Вас, щосьте вже й 

здорові й що Вас вже за нізащо не пересьлідовуют.
Поздоровляю й цілюю Вас сердечно. П[анні] Гені 

засилаю мій поклін. Моя жона засилає Вам Добро-
дію й П[анні] Гені свій поклін. Титко Ревакович.

Садагора. 5. лютого 1886.
ІЛ  ВРТ. —  Ф. 77. — Од. зб. 126. — Арк. 236—

236 звор.

11. Т. Ревакович до О. Кониського

Високоповажаний Добродію!
[Арк. 238]. Сердечно дякую в мойім й моєйі 

жони імени за Вашу ґратуляцию. І ми з нашоі сто-
рони бажаємо Вам з Nовим Роком, щобисьте Ви, 
дорогий Добродію, жили в крузі Вашоі Родини в 
кріпкім здоровлю, в гаразді й в спокою. Давно ви-
биравєм ся до Вас писати, та з ріжних причин не 
писавєм. Nо я все о Вас думав, — а особливо пе-
ред одержаньом любоі Вашої карти корреспонден-
ційноі; мабуть душі наші віщовали, що оден в Кар-
патах думає про другого над широким Дніпром-
Славутицею.

[Арк. 238 звор.]. В Марти 1886 покинувєм Бу-
ковину, де Волохи, маючі нині широкі впливи в цен-
тральнім ряді в Відни, не хотіли мене до належачо-
го мині аванзу допустити, боючи ся, щоби мене як 
повітового судію нарід руский не вибрав до сойму 
краєвого й до ради державноі — яко посла.

Я аванзовав на судію повітового в Підбужи в Га-
личині і діставєм ся до повіта, де я родився. Підбуж 
є то село в горах положене — 3 милі від Самбора. 
До Самбора йде колій; а з Самбора можна фіякром 
за 3 годин зайіхати до Підбужа. Тут є дуже красна 
околиця, воздух дуже здоровий, вода [арк. 239] — 
як каже верховинець — дуже ладна; є 2 гірські ріки; 
купіль дуже здорова; в загалі є тут в літі кліматич-
на стація — «ein Klimatischer Kurort» —

Для того просимо Вас: маєте Ви йіхати для пора-
тованя здоровля де в Швайцарію, — то прийідьте 
до нас, як до свого дому, — а думаю, що Підбуж ліп-
ше Вам послужит на здоровлє, як Швайцарія. —
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Дуже боюся, що цей лист не дійде до Ваших рук, 
бо при перепровадженю ся з далекоі Буковини десь 
Ваша адреса затратила ся мині.

[Арк. 239 звор.]. Обоє засилаємо Вам, Добро-
дійці й цілій Вашій в[исоко] п[оважаній] Родині сер-
дечні наші поклони. Титко Ревакович.

Підбуж. 31. Грудня 1886
12. Січня 1887
ІЛ  ВРТ. —  Ф. 77. — Од. зб. 126. — Арк. 238—

239 звор.

12. Т. Ревакович до О. Кониського

Лист мій в Олександра Кониського в Київі
Підбуж, мабуть в зимі 1886/1887

Титко Ревакович 1

В[исокоповажаний] П[ане] Д[обродію].
[Арк. 107]. Глубоко вразила мене и всіх, що Вас 

чи яко чоловіка чи яко писателя знают, то дуже при-
кра вість, що Вас держали при Вашім повороті, з Га-
личини до Київа під арештом в Волочисках і що тря-
сено у Вас, на підставі підлих доносів ізвергів Львів-
ских, готових за гроші й рідного батька продати.

Прийміт глубоке вспівчутя від мене. Я думаю, що 
компетентні сфери в Росії зъуміют оцінити Вас, що 
Ви цїлий Ваш вік чоловік, гражданин й писатель пра-
цьовали в хосен Росії і зъуміют належито оцінити 
плоди таких недокїньчених студентів, недоварених 
голов й таких безхарактерних ловців бумажок, як 
ними сут редактори «Слова» й «Нового пролома». 
Nадіюся, що правлячі люде в Росії не дадуть ся біль-
ше зловити в сіть на підлі доноси наших австрійских 
шумовин і що не будут безпокоїти чоловіка так спо-
кійного й так гуманного, як Ви, так вірного прихиль-
ника Росийскої держави, як ви ним є. [Арк. 107 звор.]. 
Желізниця має бути створена 1 липня 1887 року.

Як дасть Бог і нам і моім Родинам діждати, так 
проситиму Вас 1887 року, щобисьмо колійов поїха-
ли у красну Скільску верховину, а тут забавились-
мо довший час у моїх родичів під Бескидом, та лю-
бовалисьмо ся красою наших гір.

Увага повисшого листу: Я нарочне писав в тїм лис-
ті про патриотизм Олександра Кониського для Ро-
сії, бо я знав, що лист сей — нїм го Кониський дїс-
тане — буде читати полїция і жандармерия. Я хотів 
тим помочи Кониському, котрого на підлї брехливі 
1 Насправді Т. Ревакович помилився, бо лист до О. Ко-

ниського був написаний 25 липня 1885 року [В. С.]

доноси редакторів В. Площанського і О. Маркова 
до жандармериї в Київі — що Кониський веде в Ав-
стрії «пропаґанду малороссійскую» — хотїли вивес-
ти з України «адмінїстратовим порядком» або в Си-
бір або в Центральну Азію.

Львів 19. жовтня 1911. Титко Ревакович.
ВР ЛННБ. — Ф. 93 (Т. Ревакович). — Од. зб. 36. — 

Арк. 107—107 звор. (чорновий варіант листа).

13. Т. Ревакович до О. Кониського

12. Січня 1887
Дорогий Добродію!

[Арк. 240]. Сердечно утішив мене Ваш лист. Дя-
кую Вам й за Вашу працю: «Буковина й Русини», 
що Ви в Вістнику Европи помістили.

Дуже тішу ся на Ваш прийізд. Ведля Вашоі волі 
глядав я за таким помешканьом, як Ви бажали, і най-
шовєм сьвітлицю т[о] є[сть]. невеличкий покій у на-
шого селянина Івана Луцьового. «Сьвітлиця» є пе-
реділена через сіни від властивого помешканя 
[арк. 240 звор.] господаря. Дітей у цего господа-
ря нема, оджеж будете мати спокій. Варити буде Вам 
теща господаря, стара жінка, що давно варила в 
«Підбузькім дворі». Йій дасте все на мнясо, масло 
і прч., а она відтак купит й зварит. Она мині прио-
біцяла, що буде вважати, щоби Ви за ніщо дорого 
не платили, щоби Вас не дерто, — і я буду тут на те 
вважати. За хату господар 5 р[инських] на місяць  /: 
тут дорожше є, бо це місце ніби купелеве : /, а ку-
харка вже за вареня й за одержаня в порядку хати 
2 р[инські] за місяць. Мнясо коштує тут ½ кільо-
грама [арк. 241] 28 умовних фунтів — 16 центїв, 
молока незбираного кварта 6 ц[ентів] масла кварта 
50 ц[ентів] — яєць 6 за 10 центїв /: гульден 
австр[ійський] має 100 центїв : /; 1 рубель папіро-
вий стойіт звичайно = 1 ґульд 20 цент.

Булоби добре, якбисьте з собов привезли ковдру 
й подушку, а взглядно /: як прийідете з доньков або 
з сином : / 2 ковдри й 2 подушки, бо за постіль тут 
тяжко. Якбим не надіявся родини жінчиноі, так охот-
но бим вигодив свойов постелев. —

Так дасть Бог, що будемо ся в недовзі бачити.
Ваш артикул «Буковини й Русини» дуже добре 

написаний; славні води желізні в Буковині є в міст-
цевости: «Дорна-Вара» [арк. 241 звор.] а «сірчані 
купелі» є в селі : «Якоґани» на стор. 388 в 5 ім сти-
ху від долу належало би про те назви поправити.
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До зближаючих ся сьвят Великодних щедруємо 
Вам й в[исоко] п[оважаній] Вашій Родині кріпкого 
здоровля й всего добра.

Надіючи ся з нетерпливістью Вашого прийізду 
поздоровляю й цілюю Вас сердечно. В[исоко] 
п[оважаній] Вашій Родині засилаю мій глубокий по-
клін. Моя жона сердечно Вас поздоровляє. Титко 
Ревакович.

Підбуж 5. Цьвітня 1889.
[Арк. 242]. Як мете до Підбужа йіхати, то дай-

те мині знати, коли колійов прийідете до Самбора. 
Тоди би такій Ваш господар Іван Луців ждав з сво-
йіми кіньми й возом на Вас на двірци Самбірськім. 
З Самбора йіде ся возом 3 милі до Підбужа.  Повіз 
фіякерський з Самбора стойіт 5 р[инських] до 
6 р[инських] фіра звідти стоятиме 2 р[инські] до 
2/50 ц[ентів]. Щастливих веселих Сьвят й до по-
баченя! До Підбужа йде теліґраф! Т. Рев[акович].

ІЛ  ВРТ. —  Ф. 77. — Од. зб. 126. — Арк. 240—
241 звор.

14. О. Кониський  до Т. Реваковича

З Киіва 19 лют[ого] ст. ст. 1887 р.
Дорогий и серцю Любый Добродію!

[Арк. 7]. Святу правду кажете в своєму листі, 
що «душа душу чує», а я додам, що коли б не було 
чутья душі — до душі, то певне б люде не відали и 
того мізерного братерства — яке нині истнує. Ко-
жен ваш лист щиро и сердечно втішає мене, бо він 
свідчить, що не сам я у полі, а там  далеко від мене 
єсть люди, що однаково зо мною думають и бажа-
ють. А коли чоловік знає, що він не самотній, а в 
гурті, то й охоти до праці він більше набіраєтся; и 
робота у ёго йде жвавійше. Така моральна підмога 
завжди потрібна нашому братові письменникові, и 
особливо — в таке люте времья, яке ми перебува-
ємо! Инколи, Добродію! так [арк. 7 звор.] тяжко 
буває, що й не вимовити! Лютуєш звіром и сам на 
себе и на своіх людей, а більш на свою несилу!.. 
«Седи, терпи» та чи вже ж таки «нічогісінько не 
жди»? Ні, се вже годі! Як не тяжко, — а надія 
живе и живить мене. Вже на що отака  тяганина, 
що півтора року сикалася до мене скаженою соба-
кою, и тілько в грудні спекався я від неї, от дає ве-
лику силу витягла вона у мене здоровья, а надіи не 
зрушила, не відняла, не вбила! Здоровья — дасть 
Бог — полагодимо; тілько чую в собі велику по-

требу перебути ціле літо десь у горах у такому за-
кутку — де б було тихо як в усі, спокійно — як се-
ред степу в ночі; де б я тілько лежав на горі, огля-
дав небо, да впивався гірським повітрям и красою 
природи. Думка у мене така: як не вмру, як не буде 
[арк. 8] зміни  (сподіваюсь — що не буде) так за-
раз зпочатку Мая рушу до Барвінського на кілька 
днів, потім — тиждень-другий на Подолі; тоді в 
гори и певно — що покористуюся з Вашого сер-
дечного та любого закликанья до Підбужу, бо раз 
ще я в тих краях не був, а вдруге — душу мою тяг-
не побачитися з Вами. Але ж умова наперед: гос-
тем не хочу; а коли буде Ваша ласка, дак порадьте 
мені де б заквартировати у простій хаті, між про-
стими селянами; що б я міг спостерегти іх побит и 
іх психологію; а до того користоватись и Вашим до-
свідом и знаньям селян. Певно — що приіду або з 
донею, або з сином; що б вони бачили як люде жи-
вуть — без пуги, без кайданів. Та отак би то й дум-
ка перебути аж до самого Семена. — Посилаю до 
Вас під бандеролью відбиток [арк. 8 звор.] з моіх 
листів про Буковину, та не знаю, чи втнете по ро-
сийски? Коли втнете дак — скажете, чи не поми-
лився я в чому? — Я пильную щоб и буковинців и 
Галичан збити з отого «язичія», та звернути на єди-
ний спасенний шлях однієі литературноі мови; бо 
доки сего не буде, доки йтимемо вростич и в пись-
менництві, то не швидко прійдемо до мети.

Як отсе Вам живеться? Як здоровья Вашої Пані 
и доні? Не забувайте про мене! 

Сердечно цілую и обнімаю Вас и прошу поціло-
вати за мене рученьки вашої дружини. Щирим Сер-
цем Ваш до віку О. Кониський.

Моя адреса. Кіевъ, бульвар № 36.
Александру Яковлевичу Кониському.
ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 7—8 звор.

15. О. Кониський до Т. Реваковича

6/18 — ІV.1887. Тернопіль
Високоповажаный Добродію!

[Арк. 9]. Кілька днів сежу я в Тернополі у п[ана] 
Бар[вінського]. Тут и хата тепла и люде добрі, та 
тілько на душі у мене холодно тай  до того и на здо-
ровьі чую недобре: сила покинула мене. От же не 
сему тиждні подались до Львова; а з відтіля ж, пе-
ребувши там кілька днів, в гори до Вас. Але перш 
ніж податись зі Львова — треба списатися з Вами; 
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бо може показатися там, що ліпше буде не іхати. 
Не таланить мені в подорожі: позаторік як тілько 
вернувся з Галичини, напала на мене російска по-
лиція ніби ж я «перенявся польською интригою», 
та везу в Росію «польські идеі» (?). Треба було пів-
тора року щоб висловитись з тієї «интриги». Те-
перь [арк. 9 звор.] знали що саме діяти зо мною в 
Галичині. Зараз в Підволочиску напавсь комісар- 
австріяк: куди іду? чого іду? Теж саме и в Терно-
полі! Я хоч вже 27 літ розмовляю з полицією, але 
жодним чином не привикну до того що б байдуже 
вести таку розмову и кожна розмова з отими сіпа-
ками переверне у мене душу и розворушує усі бо-
лячки на дні серця. Важнійше усего для мене — и 
прикро и тяжко те, що через мене турбують роз-
мовами и тих людей, з якими я стосуюся. Певна 
річ, що прибувши до Підбужу я ж не можу не ба-
читись з Вами, не стосоватися. Знов  мимоволі на-
совуєтся думка, що полиція, не тямлячи де біле, де 
чорне, и гадаючи — собі  дурною головою, що ко-
жен хто приіде з Россіи, то вже  — певно — везе 
«пропаганду православія и москалофіля» стане ото-
чить мене и в Підбужу, — и через те отруіть мені 
усі ті години, [арк. 10] як там перебуватиму. Вже 
ні мій вік, ні моі засоби, думки и вдача не такі, щоб 
перебувати в ролі того зайця, що гонять хорти! Тим 
то я благаю Вас — напишіть мені щиру правду: чи 
не турбоватиме мене якій там «пан-комисар» у Під-
бужу? А що найважнійше: чи не заподіють вони 
якоі хоч би й самоі дрібноі непріємности за для 
Вас,  — за те що ми собі стосоватимемось? Ска-
жіть, Добродію! правду, бо, кажу Вам щиро: коли 
я не буду певним, що я безпечний, особливо ж що 
наши стосунки не нароблять Вам чого прикрого, — 
то я не матиму години спокою, нудьга гризтиме 
мене — и як той казав «стане світ тюрмою». — 
Коли зопевнитесь, що все може бути по людськи, 
то додайте ще в листі, якого часу найліпше іхати в 
гори? Мені кажуть, що до 15 червня стар[ого] сти-
лю — нема що й рушати в гори  [арк. 11], бо там 
до того часу стоіть холодна погода.

Відповідь заадресуйте Кирилу Кахникевичу (Ба-
торія 24) у Львів, що б він доручив мені.

Бувайте здорові! Низенько клонюся Вашій 
В[исоко] п[оважаній] Пані, а Вас братерски цілую, 
Ваш Перебендя.

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 9—11 звор.

16. О. Кониський до Т.  Реваковича
1/13. червня [1887]. Львів.

Дорогій добродію и сердечный Друже!
[Арк. 12]. Жадним чином не сподівавсь я, що 

станеться так як сталося: прийіхавши до Львова, по-
чав я хоровати, доти хорував, доки таки зліг, та отсе 
сегодні вперше, пролежавши 12 днів, вперше устав 
з ліжка! Лікар каже, що б ще до пьятниці не вихо-
див з хати… Не тямлю вже що й діяти! Я певный, 
що жадна гарненька кухня не запоможе мені. Ясне 
сонечко, тепла година, чисте, сухе повітря — от чого 
мені треба, от — чого душа бажає !.. Без сонця, без 
тепла, без сухого повітря я не видужаю. От же не 
спав умисне що дня, що дня дощь, дощь и дощь!.. 
Хмарно, понуро, тьмяно, холодно, то ще на самоті, 
у ліжку!.. И ги!.. цур єму як тяжко, бридко.

Першим ділом, уставши, взявся до паперу, аби 
[арк. 12 звор.] усім серцем подяковати Вам — щиро 
подяковати Вам за скромний лист и ту ласку, сер-
дечність и щирість — яку читав в тому листі. Спа-
сибіг, спасибіг. Та вже не відаю, чи дасть мені лиха  
доля  побачити  Вас у Вашій хаті серед Вашої роди-
ни, и братерски подяковати, обняти і поціловати… 
Бо кажу Вам — нудно мені без сонця, тепла, а в го-
рах певно ще гірш ніж у Львові и чи діждусь я вже 
тепла? Чи не зануджуся, та чи не чкурну аж на Кав-
казські гори!? Ще коли б робота була, а то ж и ро-
бить нічого. Діло ступило на таку стежку, що вже й 
руки не беруться робити для ëго; инколи не тямить 
де кінчається Мир1 з своім клерикализмом, а де по-
чинаєтся Діло! За три останні роки не бачу я жад-
ного поступу в Ділі, народовці топчуться на одному 
місті и от-от витопчуть там багно, що годі тоді! Знов 
піде на двоє! Молодіж вже й тепер цілком відсахну-
лась и стоіт на одшибі. В загалі жодна. [Арк. 13]. 
Прохав я ще 18/30 Мая д[обродія] Романчука, щоб 
пішов до сего велимудрого директора, та запевнив 
єго, що я чоловік безпечный! От же й не знаю чи хо-
див, чи ні; бо з того часу я лежав и не бачився з Ро-
манчуком. Так бачте, хоть и маю я цілком як слід 
паспорт, але ж я небезпечний, чуючи від Кржачков-
ского2, що «Конституція, конституцією, а поліція — 
поліцією» и що повиненъ давати звістку — коли и 
куди и чого поіду. Тьфу! сего вже и в Россіи нема! 

Тепер Ви, брате мій, піймете мені віри, що я й сам 
не тямлю, що в таких обставинах чинити? Чи вже ж 
таки згорнути руки, та заспівавши «Мені отпущає-
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ши», вернути до Господа та «наче стародавні жиди»: 
«На вербах повішати органи німиї».

[Арк. 13 звор.]. Так! И байдужім вухам слухати, 
як з нас будуть сміятися! Чи то ж би  не сором був? 
Ба!  Та що ж діяти? 

От же висижу ще, доки випустить лікарь з хати, 
та на тім тиждні мабудь и рушу на «нашу не свою 
землю» себ то так може 8, або 10 червня. — Коли 
не станеться нічого ліпшого, щоб перемогло мене ли-
шитися.

Бувайте здорові! Брате Мій!  Сердечно цілую Вас 
и ручки Ваші в[исокоповажаній] П[ані]. Ваш наві-
ки Перебендя.

Р. S. Як відважуся до Підбужа, поіду на Самбір, 
приіду туди о 5 годині, не виіздіть, я тропко й сам. 
Моя адреса. На руки Белей, редакціі Діла.

[Арк. 14]. Справа стоіть не добре: поступу нема, 
руху нема; а стояча вода мусить заплісніти! Самі ба-
чите, Друже мій! що Украіни Діло цілком не засту-
пає, ніби вона не истнує, про прямовання до загаль-
ного Українсько руского идеалу и думки нема.

Гадав я, що пробуду в Галичині довший час, від-
дам усі своі останні сили, своє здоровья, усего себе 
на роботу для идеі національно української, народ-
ноі, и за те хотів, аби заробити собі на прожиток річ-
но 600—700 гульд[енів] — бачу даремне! Марна 
надія! Заробити нігде тут, ні над чим! А ще гірш те, 
що чую зле, що аж сумно стає; люди дальше галиц-
кого шовінізму не хочуть ити, украінське слово не-
хтують, кажуть: «публіка не хоче читати нічого укра-
інского, намъ треба виробити свою мову, литерату-
ру и науку. Почасти ми вже маємо се все…». 
От  — як! Ліпшій доказ такого не серйозного трак-
товання, дає для нехтованих Рускоі истор[ичної] Би-
бліотеки Барвінского, котра не має и половини стіль-
ко пренумератів, як я сподівався.

[Арк. 14 звор.]. И на се мені кажуть: «У нас є 
своя наука, публіка наша не розуміє (чуєте!!) 
україн[ської] мови». Люде щиріші кажуть, що пу-
бліка не доросла до такоі лектури. Се правда, але ж 
раджу я, треба вести публіку, треба щоб часописі 
ішли поперед публіки; а редактор Діла відповідає 
мені на те: «Як почнемо вести публіку, так доведе-
мо до того, що нікого буде вести; газета мусить да-
вать те, чого потрібує публіка…» З такими умова-
ми, нема що мені тут робити. Гадав поправити 
Зорю  — и се марна праця! И тут якийсь клерикаль-

ний сшиток, без звязку, без виразноі идеі… Горох з 
капустою…

Нарешті и поліція чортом дивиться на мене. Тіль-
ко що приїхав до Львова — зараз покликав Крач-
ковського, питаєтся: чого приіхав, чи надовго? Куди 
поіду, де буду? одне слово він «nie rozumie jak może 
być u Pana interes we Lwowie і naresсіze w Policiі».

1 Ґазета (коментар Т. Реваковича).
2 Директор поліції у Львові (коментар Т. Реваковича).
ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 12—

14 звор.

17. О. Кониський до Т. Реваковича

21 червня / 3 липня 1887. Львів
Високоповажаний добродію и дорогий Друже мій!

[Арк. 15]. Аж теперь тілько  на силу позбувся  я 
свого недугу, хоч  на  стілько, що почав  вже вихо-
дити з хати. День в день цілий місяць седів, то ле-
жав не мов  в арешті. Тепер напевне вже скажу, що 
ійду до Підбужа,  але не скажу ще запевне якого 
дня рушу  зі Львова. Я бажав рушити сегодні, та 
одержав з дому від доньки лист; вона, довідавшись, 
що я не здужав, та  захотіла  властними очима  за-
певнитись, що я видужав и проситься  сюди. Я дуже 
радий сему; бо  оприч того, що й мені буде веселі-
ше, розумію, що гірске чисте повітря добре вплине 
и на доньчине здоровья.  Сегодні дістав вістку від 
неї, що виіде 21, або 22 червня, виходить, що  у 
Львів вона приіде 22, чи 23.  Коли  ж захоче заба-
витись який день-другий [арк. 15 звор.] у ві Льво-
ві, то значить 24, чи 26 вирушимо до Підбужа;  але 
за день до виізду я ще напишу до Вас, або протеле-
графую. Та рівно сердечне  благаю вас  — не тур-
буйтесь виіздити до Самбора.  Я гадаю собі раз — 
що нічим перед Вами не заслужив на таку ласкаву 
увагу Вашу, а вдруге  гадаю, що вже ж таки Сам-
бірска полиція не накинеться на мене так, як у Під-
волочиску, наче на якого злодюгу. А коли й наки-
неться, то якось відбрешуся. А от чим не можу не  
потурбувати Вас: кажіть переказати тому господа-
реві (Іван Луць),  що замовили для мене  хатину, 
що я певне буду — а поки  не  має властного, то  не-
хай би взяв у кого «на прокат»  двоє якіх будь лі-
жок: подушка, ковдра, простині — ми привезем 
свої.  Та ще самим можна купити, чи теж на «про-
кат»  добути у якого бляхара самовару, хоч  не ве-
личкого, аби на 4—6 шклянок,  то и досить.
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[Арк. 16]. З Самбора  ми візьмемо собі фурма-
на та й приідемо прямо  до Луця. Певна річ, що зі 
Львова виідемо о 12-і годині дня, значить в Самбо-
рі будемо  в ½ трейтої години. —

Там за кілька днів — тішу себе любою надією! 
побачитись з Вами  и серцем стати в вашій розмо-
ві. А доки що бувайте здорові!  Низесенько кланя-
юсь Вашій  В[исоко] п[оважаній]  Пані, а Вас, був-
ши —  цілую. 

Ваш  Перебендя.
ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од.  зб. 36. — Арк. 15—16.

18. О. Кониський до Т. Реваковича

30 червня. [1887]. Львів
Високоповажний Добродію!

[Арк. 17]. Бажав я 28-го выіхати до Підбужа, 
але четвертый день дощ не мов з ведра льє, а тут 
знов з отими посіпаками робота: вьязнуть наче муха 
до меду! Бодай ім ні дна, ні покришки!.. Запевно 
выідемо зі Львова з донею в пьятницю 3/15 липня 
з пойіздом що йде до Стрыя о ½ 12-і години. Коли 
не брешуть часописі, то сей пойізд буде в Самборі 
по 3-о годині; гадаю, що годин 4—5 з Самбора, зна-
чить увечері приведе Господь побачатись день в день 
через три роки як бачились в Чернівцях.

[Арк. 17 звор.]. Дуже радію и я  и доня, що справ-
дится наша надія. 

А доки що будьте з Вашою дорогою женою живі 
та Богові милі.  Братерски цілую Вас. Перебендя.

ЛННБ ВР . — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 17—
17 звор.

19. О. Кониський до Т. Реваковича

Львів, 29 липня [1887].
Навіки дорогий  и Любый Друже мій!

[Арк. 19]. Хоч як прегарно росповідали Ви мені 
про дивно хорошу природу Бескида, а все ж я зу-
стрів в Волосянці1 далеко-далеко ліпші ніж споді-
вався з Вашоі бесіди. Вже про красу природи нема 
що й казати: я впивався єю, наче запеклый пьяниця 
впиваєтся смакуючи стару оковиту. Я не можу Вам 
росповісти того високого почутья, яким три дні було 
моє серце повнім до краю; почутья глибокого, тихо-
го, якось невимовно міцного. Я просто розговив! 
Сему спріяла ще більш природи  — щира семья Ва-
шого татуся! а найпаче єго самого. Чи піймете, бра-
те мій! віри, що дивлячись на Вашого татуся, слуха-

ючи єго бесіду — мене проймали тихі слези радо-
щів;  перед мене воскресала моя молодість. Ваш тато 
перший чоловік в Галичині якого я зустрів з  истин-
но украінсько-руським гумором и козацькою вда-
чею! И господи! Як він своім зростом, постатью, гу-
мором, веселою, щирою  прямою вдачею нагадав міні  
того козака Искру, що навіки налив в моє молоде 
тоді ще серце тієі любови до Украіни Русі, з якою 
тримався свій вік! 

[Арк. 19 звор.].  Велике и   щире Вам спасибі! 
Друже мій за Підбуж, а ще більше за Волосянку! За 
час, що перебув я у Підбужі и в Волосянці, я ожив и 
тілом и духом и чую нову силу до роботи! З розмо-
ви з Вашим татом я ще яснійше засвідчився в тій ве-
ликій силі патріотизму сивоголових юнаків  серцем и 
думками, яка не дала за 8 ½ вікив погибнути Русі. 
Коли  ж на віки добру пораду дає Сизиф, навчаючи 
перед «лицем сидаго возстати и почтити». Пізнійше  
подам Вам  усі вражінья, які я вивіз з гір;  був у Ми-
хайловича2, він казав, мені показати єму паспорт и 
спитався: чи не шпіон вы? А тоді вже розпечатав Ваш 
лист. Великий оригинав. Таких я ще не бачив.

Завтра  побачусь з лікарем и поражуся за себе. 
Коли чую своє здоровья добре,  але коли скаже вер-
тати ще в гори, то  верну. Завтра поіду до Тернопо-
ля, бо Барв[інський] кличе знов телеграмою. З від-
тіль проведу доню до границі, и коли верну, — в 
гори, то за кілька днів  знов побачимося, а як ні, то 
рушу відразу до Кієва: в «отечество».

[Арк. 20]. От же  доки що  прошу Вас поцілуй-
те за мене руку  Вашоі в[исоко] п[оважаної] пані да 
перекажіть и від мене  и від Гені3 найсердечнішу по-
дяку за  хліб-сіль и за такий привіт, якого ми доки 
живі не забудемо.

Ґеня в  Болехові  — трохи  була  занепала, але те-
перь добре: у нас з нею, тілько й розмова що про Під-
буж та про Волосянку. Не  забудемо ми іх до віку.

Цілую Вас  братерські. Діточок обиймаю. Ваш на 
віки Перебендя.

Мої  уваги до сего листу: 
1) Коли Ол[ександр] Кониський виїхав з Під-

бужа, виїхав він ще до моїх родичів у Волосянку 
Скільського повіта, де мій отець Іван Ревакович  
був парохом. Отець мав тоді 73 літ, але був ще 
зовсім  здоровий чоловік, високий, широкогрудий, 
з міцним баритоновим голосом і з великим гумо-
ром і [арк.  20 звор.] любив дуже гостий.
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2) Сусід мого батька отець Стефан Михайлович, 
парох в Славську, був завзятий кацап і оригінал.

3) Ґеня (Євгенїя), найстарша донька О. Ко-
ниського, з котрим була в Підбужи і в Волосянці.

Львів 20. Жовтня 1911. Титко Ревакович.
ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 19—20.

20. О. Кониський до Т. Реваковича

6/18.VІІІ. [18]87  З Київа
Дорогий мій Друже!

[Арк. 21]. По пораді лікаря (він спостеріг що 
гори поправили моє здоровья, ліпш ніж він споді-
вавсь в такій недовгій час) я не вагавсь: чи вертати 
в гори, чи ні? Цілу дорогу до Тернополя усе радивсь 
про се з донею; але перечитавши Ваш лист до 
Бар[вінського] рішив на тому що годі вертати — и 
поіхав далі. Та певно що й добре зробив, бо ота спра-
ва, про яку Ви писали, вельми б дратовала моі не-
рви. На таке паскудство я не сподівався, мені зда-
ється що се хтось з ляхів підняв куру. Дуже цікаво 
б довідати хто именно и що вислідив постерунок1, 
які там він знайшов заборонені книжки? У мене був 
Kalendarz Kurjer’a Lwowskiego, та Обломовъ и 
2 кн[иги] Вібр. Европи — от и все. Будьте ласкаві 
напишіть до мене подробицю сієі паскудноі речи; 
воно варта щоб подать іі до газет, або в новелі.  

[Арк. 21 звор.]. Коли и в Підбужі така холодна и 
дощева погода як тут, то и вдруге добре що я не вер-
тав, бо седів би в хаті, та проклинав усіх доносчиків, 
усіх постерунків. А шкода мені Підбужа и встаючи й 
лягаючи згадую ёго, и довго довго памьятатиму скіль-
ки він надав мені сили. Тілько й прикро мені, що отой 
клятий постерунок2 потурбовав Вас  — через мене… 
Дав би Біг щоб вони стілько хліба їли та добра бачи-
ли, скілько в тому доносі правди. А чи не могло бути, 
що се сам постерунок висмоктав з пальця, аби чим 
прислужитися старості? у нас так трапляєтся.

По завтраму іду на хутор и перебуду там доки сто-
ятиме добра година, як же не стане на годину а при-
йдуть дощі, так небавом верну до Киіва. 

Хочу я переслати до Вашого тата альбом [арк. 22] 
Киівских видів. Инакші не можна, як в полотні пе-
реслати та не відаю як би се ліпше зробити так, щоб 
не треба було старому іздити на почту. Та здаєтся у 
Вас такі посилки йдуть спершу до старости; знов 
значить старому треба б іздити. Дайте пораду 
мені  — як се ліпше зробити.

Дякуючи ще раз Вам и Вашій в[исоко] п[оважаній] 
Пані від себе и від доні за Ваш істинно братерскій 
щирий привіт и ласку, благаю Бога, щоб дав мені 
чимсь віддячити Вам, и хоч за рік повітати Вас у сво-
ій хаті у нашому не нашому сивому Киіві. Щиро ці-
лую Вас на віки вічні Ваш Перебендя. 

1 Жандармерія (пояснення Т. Реваковича).
2 В пару днів по відїзді Ол[ександра] Кониського з 

донькою з Підбужа прийшов комендант по- [арк. 22 звор.] 
стерунку жандармериї з Підбужа до моєї канцелярії і 
казав, що єму ц[ісарсько] к[оролівське] староство з 
Дрогобича наказало, щоби довідався, що то за чоловік 
був з Київа у Підбужи. В пару днів потому приїздив в 
тій самій ціли «abverauflaiter» жандармериї з Дрогобича 
і випитовав те саме. О тїм здаєся я писав до проф[есора] 
Олександра Барвінського в Тернополи. 

Львів 20. жовтня 1911 Титко Ревакович.
ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 21—

22 звор.

21. О. Кониський до Т. Реваковича
Одесса 27 серпня ст. ст. [1]887

[Арк. 42]. Не ремствуйте ж, Голубе мій! що так 
довго мовчав, та пишіть до мене — прямо на зви-
чайну мою адресу. Ваши листи велика моя утіха; вір-
те що я люблю и до віку любитиму Вас и Вашу ро-
дину немов найближчих кревних своіх. Як перебули 
Ви літо на Буковині? Чи не шкодили дощі? На Укра-
іні усе літо аж до серпня були дощі і недобра пого-
да, зате тепер — не мов весна, так гарно.

Одеса — місто велике, більш 200 тисячів люд-
ности, але рівне положенья міста багато шкодить. 
Тілько й краси що море; а більш ні що не робить 
вражінья!

Коли б отут на березі то була Волосянка Плішка, 
Кичера та Близнята1! Гай, гай! що б то було! Був би 
такий Эдем, на який досі й сам Саваоф ще не спро-
мігся! Все ж ся Одесса не Московске місто: осеред-
ок жадноі національности не має; Ґешефт! Отсе єго 
и національність, и Бог, и віра и все. Зате окраіни 
міста навкруги чисто украінські і мова, звичаі, вда-
ча, усе-усе наше и цілком зберегло свій національ-
ний тип. Дарма що … нехай собі!. «Наша пісня, 
наша слава Не вмре, не поляже!»

[Арк. 42 звор.]. Поцілуйте за мене руку Вашої 
В[исоко] п[оважаної] пані, обніміть діточок і не-
хай великі ростуть та щасливі будуть. Як писати-
мете до Волосянки и до Козеви перекажіть мій сер-
дечний привіт. Братерско цілую и обнимаю Вас. 
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Ваш навіки Перебендя. П[анові] Д[обродію] Па-
лієві кланяюся.

1 Гори у Волосянці (пояснення Т. Реваковича).
ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 42—

42 звор.

22. О. Кониський до Т. Реваковича

20 — XII.1887
На віки Дорогій мій друже!

[Арк. 23].  Ще аж 16/28 сього місяця одержав я 
Ваш лист. Одержав ёго, лежачи в ліжку і став він 
мені для хороі душі и пошматованого серця цілющою-
живущою краплею духового бальзаму. Спасибіг, спа-
сибіг Вам за ёго! На віки спасибіг! Не надовго я на-
брав був у Вас здоров’я, тілько й хватило що до груд-
ня, а в грудні знов занепав, да так, що отсе півдня як 
похожу, то вже за те день лежу, а два дні  лежу: було 
якось ніби й ліпше, але з 15/27 знов сталося те що 
було у Львові и отсе ледві-ледві примостився, не 
встаючи з ліжка, що б хоч трохи одвести душу в щи-
рій розмові з дорогим для мене чоловіком.  — Пога-
но и тяжко жити, а найгірш усёго тяжке моє родин-
не життя. Инколи Господи! як тяжко и тілько мого и 
знаку з життя — що право терпіти!.. Назад ліпше не 
озиратись, а попереду ще гірше… Далебіг часом при-
ходить думка накласти на себе руки… Починаю я 
тоді швидше читати Євангеліє и якось непримітно 
перехожу до другоі думки: вмерти поспію, та се й не 
велика штука; штука терплячи — жити! Але ж! чи 
живу я? Здаєтся — «дух бодрота плоті немощна». 
Дух мій рвется до роботи, жадає хоч крихту зроби-
ти з того діла, котре неминуче треба було зробити и 
котрого навіть и чи й починав ще робити. Ціле жи-
тья пішло на те, що я шукав правди! Дожив до сивоі 
голови, до сивоі бороди й не знайшов. Кажуть: не 
там шукав! [Арк. 23 звор.]. Кажуть я «твердий фа-
натік». Може й так. Бо я опріч Євангелія ніде прав-
ди не шукав; опріч нашого Бога другому не молився; 
опріч нашоі віри другоі не тримався, але я чую — що 
вже таким я й помру і жодна сила не примусить мене 
до того, щоб я став не я. 

Не потече Десна з Дніпра,
А Дніпро з Лиману.

Дорікають знов, що я не вгамуюсь тим, що має-
мо, а все гукаю: «рушаймо». Коли ж инакше й не 
можу! Я гукаю, що б самому себе підбодрити, инак-
ше я не наважився й на других гукати: — Як тямлю 

себе — я все пильновав знайти таке товариство що 
б у гурті шукати Правди; бо гуртом усяка робота 
спорійше йде и легше робити іі. Певна річ, що се вже 
загально людська потреба і загально людский закон, 
и ні що більш як отей именно неминучий природний 
закон творить партіи тим то освічені люде не можуть 
жити не належачи до жодної партії. Доки сонця-
світу — доти и закон сей истноватиме… Та вже чи 
не досить філософії!

Бачу з Вашого листу, яка ж то дурна-предурна 
справа з отсима денунціяціями. Я не ворона. Поле-
тів и серцем більш би горнувся до згоди, але мушу 
промовити з великим жалем — який вони темный 
ще, сліпый народ! Нічому іх історія не навчила; по-
луда пала ім на очи, тим то вони усякі дурниці ймуть 
віри; тим то у них що сиве — то вже й вовк! Аби хто 
[арк. 24] не з іх табору то вже й «bardzo niebezpieczny 
człowiek»! Здаєтся у них такі вже були: що «без по-
літики чоловік не може й жити». Гай, гай! Щодо мене 
то я цурався й цураюся політики: не вона тягне мене 
до Галичини, а природа та гірське повітря. Природу 
найпаче гірську — я невимовно люблю и з досвіду 
запевнився, що гірське повітря надає мені сили і здо-
ровья. Я й тепер радію душею як згадаю Підбуж та 
Волосянку! Там я чув, як здоровья лилось в моє тіло 
цівкою! Найліпшою нагородою свого житья я вва-
жав би коли б міг останні часи його провести в го-
рах, да там и вмерти, оглядуючи Красу величноі при-
роди. От і тепер мізкую: коли не поляжу головою до 
весни, так  куди мандровати  по здоровья? до Кри-
му — великого кошту треба; до Кавказу — дика 
сторона, а де цивілізація — там не з моєю кишенею; 
до Бескиду — але ж не хочу що б из за мене був лю-
дям клопіт! Тай прикро коли якась собака гавкне на 
вітер — а староство почне цьковати, — Ти, Госпо-
ди! відаєшь за що й про що!! — —  Мою фотогра-
фію добути вельми легко було, бо сами відаєте скіль-
ко іі по Галичині розповсюдив и «Світ» и Каліндар 
Просвіти и инчі. Та я охоче й сам  би надслав старо-
ству, най дивится коли має на те час.

Що діється в Галиц [ькім] письменстві — мало 
відомо у нас; доходить тілько «Зоря». До неі я по-
дав начерк повісті «Гірська квітка». Там всі реальні 
Вам люде; вгадаєте и краіну; але доки не почнуть 
друковати, далі не посилатиму. 

[Арк. 24 звор.]. Вельми  не вдовольняє мене 
«Зоря», та що ж коли другого видання нема: боля-
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че і тяжко з нею раховати, та чи буде ж ліпше коли 
ми відцураємося від неі? — Коли б хто взявся за-
вести  — тоді б инча річ. 

Та чи не дурний ж отсе я, чи не навіжений: скіль-
ко написав, а досі не написав того з чого треба б було 
почати: поздоровити Вас и Вашу дорогу родину з 
св[ятом] Різдва и Новим роком, тай побажати Вам 
віку довгого та щастя доброго; да донёк подружити 
и онуків тішити. Моі свята будуть занадто сумні: бо 
и зіма велика и недуг, и холоднеча и духова голодне-
ча; духової йіжи Биг дасть; нема!

Сподіваюсь святами зайде хто з студентів то за-
раз спишу и перешлю до Вас оті пісні, що кажете1. 
А доки що — бувайте здорові! Поцілуйте за мене 
рученьку Вашоі Вп. пані и обниміть міцно-міцно 
Олютку і Наталку2. Пишіть до мене на мою власт-
ну адресу ліпше буде. Ваш навіки щирий. О. Ко-
ниський.

Книжку Віgо наша цензура, спасибі ій пустила; 
вона для моіх словарних (географічний словарь) 
праць вельми-вельми велику вагу має. 

1 Просивєм о піснь: «Погуляймо ще раз, товариші мої» 
(примітка Т. Реваковича).

2 Ольга і Наталка, дочки Т. Реваковича (примітка 
Т. Реваковича).

3 Віgо. Skorowidz miejscowosci w Galicyi i w Bukowinie 
(примітка Т. Реваковича).

ЛННБ ВР.  — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 23—
24 звор.

23. О. Кониський до Т. Реваковича
21.1. [18] 88. З Киіва

Друже мій, дорогій Друже!
[Арк. 25]. До староі, а глибокоі виразки на моє-

му серці — не можна знайти ліпшого лікарства як 
дорогий Ваш останній лист! Спасибі Вам за ёго! Те-
плом живоі душі від ёго віє; а мені найбільше треба 
тепла, тепла й тепла! И ніколи я так не чекав на вес-
няну теплу годину — як тепер! Сплю и бачу —  вес-
няне сонце; тепле, ясне! Далі синє небо, зелені гори… 
Ех! Як би то!

Здоровья моє трохи ліпше, почав вже з хати ви-
ходити, але!.. чую що «зовуть мене до Бога за най-
мита». Заздалегідь роспочав переписку и зі сходом 
і  заходом, то куди доведеться не вгадати. Серце тяг-
не на Захід, так що ж як дурні ляхи почнуть турбо-
вати мене, та стежити! але нудно! Не знаю що там у 
Львові: чи добьюся до чого, чи ні, бо як не буду пев-

ний, що на мене не спускатимуть [арк. 25 звор.] 
хортів, то годі, й захочу шкоди!

Смерть Ф[едькович]а вельми вразила мене, лише 
тим, що сю сумну звістку я одержав тоді сам, як ле-
жав недужий (від 22/XII до 5/1 я не підводився). 
Шкода Ф[едькович]а! Не вміли Львівські корис-
товати, не вміли піддержати сієі сили! Що ж коли 
Львівських народовців наскрізь пронизав вузький 
Львівський шовинизм. Казав я Вам, що на моі очи, 
є аналогія лише роком 18651, а р[оком] 1887! Так 
воно на моє й виходить! Ліпше було коли б був я пи-
шалився; але я властними очима читав лист писаний 
2 лат[инського] грудня торік — одним народовцем 
зі Львова до одного тутешнего обрусителя. Що за 
лист! Мати Божа! Прочитаєш ёго и чуєш як вели-
кий сум обгортує душу, а журба плугом по серцю 
оре!.. Мабудь, Дорогий друже! певна річ, що «по-
літика»  деморалізує людей, цур їй! Живий жаль 
взяв мене за Ф[едькови]ча!

[Арк. 26]. Не вміють наши люде підвести чолові-
ка коли спотикнеться; а ще й колодою ёго придавить. 
Хто ж тепер підпише «Буковину»? До мене ще й досі 
не дійшло 1 число іі. А з 1-го числа «Зорі» видко що 
вона вмірає й мусить умерти, коли не схоче вибратись 
з темряви Рускоі имперії на світ Божий! Такі поезиі, 
яких напхано в 1 ч. не годились би и в 1861 р. а тепер 
друкувати іх могли хиба на глум людям! Певна річ, що 
редактор Зорі яко учитель гадає собі, що читачі Зорі 
тільки самі школярі, що сидять перед ним щодня та 
клюють носом у Гомера! Ні! Бачу я з досвіду, що пе-
дагогові не слід братися за редагованя часописі! — 
«Швець знай своє шевство». З такою «науковою» 
часописью молода публіка буде або топтатись на од-
нім місці, або поверне коли не до индеферентизму, так 
до чого будь чужого, а … руського!.. Шкода! 

[Арк. 26 звор.]. Посилаю пісню, та чи та — не 
знаю; коли не вона, так не моя вина; напишіть, коли 
не вона. 

Бувайте Друже мій здорові і щасливі; поцілуйте 
за мене ручку Вашої дорогої пані и притисніть до 
лона діточок. Наталка певно виросла за сей час. Щи-
рим серцем цілую Вас. Не забувайте свого щирого 
Перебендя.  

1 Перший раз був О. Кониський у Львові 1865 р. (ко-
ментар Т. Реваковича).

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 25—
26 звор. 
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24. Т. Ревакович до О. Кониського 
Підбуж 22. Марта 1888.

Дорогий Друже!
[Арк. 301]. Дякую Вам сердечно за гарну пісню: 

є то та сама, щом хотів ю мати. Ваш лист не застав 
мене дома. Я  єм брав ся був на весіля мого брата у 
Долиньскі гори — та через сніги й засипи я мусів 
сидіти у Львові 9 днів а в Стрийи 3 дни; тимчасом 
переминув день весільний й я не був на весілю; бу-
вєм лишень у родичів моїх в Волосянці.

Дня 1. й 2. м[ісяця] лютого бувєм на народних на-
ших празниках ві Львові: на зборах «Просьвіти», на 
зборах «Народної Ради», на вечері вокально декля-
маторськім данім в честь 50 літного виходу «Русал-
ки Дністрової» Маркіяна Шашкевича, й на комерсї 
почитателів Маркіяна. Сі 2 дни одушевили мене на 
довгий час, скріпили во мні віру й надію у ліпшу бу-
дущину нещастного, забитого, туманеного й темно-
го нашого народа. Коли порівную 1860 ті роки із 
р[оком] 1888 — якаж превелика ріжниця у розвою 
народнім в Галицькій Руси. Тоди не було селянина й 
міщанина із почутьєм своєйі руської народности, сво-
єйі людської гідности; а інтеліґенцію руску представ-
ляв спольщений в переважній части руский [арк. 302] 
піп. Тепер була все велика сила «Народного Дому» 
повна сьвідомих наших людей — патрийотів: духо-
вних старших й молодших, професорів універзитец-
ких, середних шкіл й народних шкіл, адвокатів, но-
тарів, докторів медицини, прав, філософій, судійів, 
урядників, інжинирів проч. і проч. Було много селян 
й мало міщан навіть з далеких підбескидских сторін. 
А як ті селяне говорили: якби не бачити йіх мужиць-
ку одіж, казавбись, що се дуже здібні адвокати го-
ворят. Слава Богу! Прийшов вже час, де би наш ве-
ликий  Мученник Тарас не співав з жальом … «Чому 
не йде апостол правди й науки?» — а заспівав би: 
«йде вже апостол правди й науки!» Якби бачив це 
все на свойі очи. — Є ще заслуга всіх наших літера-
тів й галицьких й українських; є тут й немало заслу-
ги Вашої. Томуж Ви  маєте у всіх Русинїв — не пе-
ревертнів — великі поважаня. Придивив ся й тепер 
з близька муравлиній праці наших літератів й публі-
цистів й патрийотів в «Діл[і]», «Зорі», «Батьківщи-
ні», «Просьвіті», «Nародній Раді», «Товариства іме-
ни Шевченка» «Педагогічнім Товаристві», «Шкіль-
ній [арк. 303] помочи», «Шкільнім часописи» і 
т. д.  — і не стілько, що новне признанє мушу вира-

зити всім вкупі і кождому з осібна, але я пересьвід-
чився, що багато людей наших ві Львові впрост пра-
ці народній  жертвуют своє житє,  своє здоровлє — 
через зовсім безкористно, без крейцара. То все сут 
люде, що для хліба працюют по бюрах й по школах, 
де намучат ся доволі, а одробину вільного часу, що 
мают, замість щоб посьвятити поліпшеню свого здо-
ровля, посьвячают народній службі, працюючи над 
писаньом нераз по цілих ночах. — І «Діло», і «Зоря», 
і «Батьківщина»  — є тепер знаменито редаговані й 
причиняются до розвою  нашого народа в переваж-
ній мірі.  Питавєм, чому «Діло» не містит нічо зза  
кордону?  Відповів редактор, що охотно дуже міс-
тивби, але  звідтам ніхто нічо не присилає; дальше  
каже, що з росийских ґазет укладавби вісти за 
росс[ійську] Русь — щось, каже, і в тих газетах нічо 
нема за тую Русь. — Однаковим в №№ 41.  й 43. 
є фейльетон в Ділі, де В. Січовик подав цікаві ві-
стки про українскі театри, про нові книжки, про шко-
лу імени Гоголя в Миргородї, про право власности  
до творів й рукописей Костомарова, про [арк. 304] 
нове виданє єго  історійі, про те, що француз Рені 
прибуде на Вкраїну, збираючи мотиви народів до пі-
сень, про памятку хрещень Руси. Зоря містит чу-
десну повість Nечуя «Батюшки й Матушки» й по-
містит знамениту працю — студію економічну Се-
мена Жука: «Де ліпше?» Оджеж боронь Боже, щоб 
хто з патрийотїв галицько руських —  не перевці-
нить — нехтовав законами тих писателів й прадїд-
ну землю. «Буковину» редаґує честний й здібний 
чоловік: Павло Кирчів. —

Тепер ще одна просьба до Вас в справах не юри-
дичних: «В  Новочеркаску над Доном помер недав-

Фрагмент автографа листа О. Кониського
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но мій добрий знайомий, Др Василь Білецкий, про-
фесор гімназіальний, лишивши маєтку 4000 рублів. 
Він не був жонатий. Він має в Стрийі рідного вітця, 
маломіщанина, котрий не уміє ту спадщину видобу-
ти. Оджеж будьте ласкаві, винайти (або) в 
Nовочеркаску (або в Кієві) адвоката, уцтивого чоло-
віка, котрий би щиро займив ся тим ділом і за відпо-
відним вже нагородженьом прислав гроші старому 
вітцю міщанину «Михайлу Білецкому» до Стрия. 
Михайло Білецкий дістав о тій спадщинї урядове зьві-
домленя з Nовочеркаска через маґістрат міста Стрий. 
Напишіт також, кілько ся буде належати адвокатові 
за переведеня сеї справи до самого кінця, т[ак] д[алі] 
до пересланя грошей на руки вітця М[ихайла] 
Б[ілецького] в Ст[рию] —  Будьте ласкаві, сев спра-
вов заняти ся й мині написати! Поздоровляю й цілюю 
Вас сердечно. Жінка моя засилає Вам сердечне по-
здоровленя й поклін. Діти цілюют руці. Всій Вашій 
Родині наші сердечні поклони. Титко Ревакович.

[Арк. 305]. Колим мав лист вже на почту давати, 
одержавєм Ваше письмо із листом п. Купріянова.

Сердечно дякую за Ваші заходи. Тепер вже буду 
радити, щоби насьлідники удали ся до п. Купріяно-
ва і пішлю йім лист п. Купріянова з переводом.

Справа взяла зовсім інший оборот, бо отець по-
кійного Василя Білецкого даровав спадщину на цер-
ков в Стрийі, в котрій  брак іконостасу й внутрен-
них украшеній. Міщане в тім інтересовані булиби 
отже журили ся о тую спадщину; но коли отець не 
має до неі права, а братя і сестри покійного — зда-
єся  не відступлят — спадщини на церков — то не-
хай ся тепер братя и сестри покійного [арк. 305 звор.] 
о сю спадщину журят. — 

Ще раз дякую Вам красненько за Всі Ваші тру-
ди в сій справі.

За «Шевченка — Чалого» читавім богато, но не 
бачив. Як прийїдете до Підбужа, то привезіт, та про-
читаю. Здоровлю Вас сердечно. Титко Ревакович

Підбуж 28.4.1888.
Щастливих й веселих Сьвят. Т. Р.
ІЛ  ВРТ. —  Ф. 3 (І. Франко). — Од. зб. 1607. — 

Арк. 301—305 звор.

25. О. Кониський до Т. Реваковича

16/28 ІІІ. 18 [88]. З Киіва
Дорогій мій Друже!

[Арк. 27]. Запевно піймете віри — з якою вели-
кою охотою и як щиро бажав би я послужити 
д[обродію] Білецкому в справі єго спадщини, та  на-
вряд чи спроможуся. З тих Киівских адвокатів на 
яких би можна положитися, яко на честних людей  — 
ніхто не хоче (я питався у чотирох) братися, бо да-
леко треба йіздити до Новочеркаська, а людей не 
надійних шкода и чепляти. У нас бачте нема урядо-
воі такси, щоб визначала скілько треба платити за 
такі справи адвокатові, через що отсі сіпаки деруть 
скілько спроможутся и  вже ж певна річ що  Киів-
скій адвокат  здер би 20%. Тим  то моя рада до Ки-
івских адвокатів не вдаватися, що не платити за по-
йіздки ëго до Новочеркаська, треба шукати  там ко-
гось, але у мене там нікогісенько нема. Давно колись 
був у мене реальний адвокат у Ростові на Дону, се 
вельми близько до Новочеркаська, так от я завтра 
вишлю до ëго рекомендованый лист  и прохатиму 
щоб він відповідь свою вислав до Вас навпростець. 
Оборудовати ëго справу дуже легко в суді. Треба по-
дати просьбу до того мирового судді, в окрузі котро-
го вмер Білецкий, приложити гроши, (здаєтся 6 ру-
блів) и прохати щоб у Німецкій Петербурзскі часо-
писі оголосив визов наступників. Після сієі 
публикаціі отже, 2-х річний термин, щоб наступни-
ки подали до Новочеркаського Окружного суду до-
кази, що вони наступники, тоб то старому Білецко-
му треба взяти метрику [арк. 27 звор.] що небіж-
чик ëго син и ту метрику мусить посвідчити наше 
посольство у Відні. Як мине термин, тоді треба знов 
прохати щоб окруж[ний] суд, що постановив свій 
присуд, визнав наступника и видав на те свідоцтво, 
а з тим свідоцтвом вдатись туди де спадщина, (пев-
но  — в банкъ), пересилка грошей коштоватиме най-

Фрагмент листа Т. Реваковича
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більше пьять руб[лів] судових видаткив на марки 
вже що найбільш 15 р[ублів] спадкового податку за-
мість — 2, чи 3%, та адвокатові, що найбільш мож-
на дати 10%. Виходить усіх видатків на мою думку 
налетит  500—550 руб[лів]. Але питання тепер як 
и що присудить суд? Коли небіжчик був підданим 
Россиі, то мабудь присудить тілько одни % до смер-
ти батька, коли ж він не приймав підданства то вже  
тоді — по законам Австріи.  Але вину не запевнять; 
бо більш як 15 років не торкався я до наших занонів 
и судів, а памьятаю, що були здаєтся р[оку] ще 
1847 конвенціі и трактат Ваш з Австрією.

Але се справа судова и довга и дорога. Здаєтся 
мені чи не можна і їі провести административно? 
Доки шукатимемо адвоката нехай би Білецкий ви-
правив метрику за сина, а від магистрату, чи від ста-
рости (се вже Ви ліпше знаєте) свідоцтво що у ëго 
більш дітей нема (або що є такі а такі) що після по-
мершого инних наслідників нема и не могло бути. 
Тоді з усіма отими документами усі наслідникі яких 
поименує магистрат вдались би через ковіньки до 
Росийского посла у Відні, прохаючи, або через на-
шого  миністра [арк. 28] написав в Новочеркаськ, 
одіславши усі ті документи, щоб відтак спадщину 
переслали через Росийского Консула в Бродах, щоб 
видав наслідникам. Може  з сего й нічого не вийде, 
але посперечатися не завадить.

Здаєтся мені, небавом я вийду біс зна куди, аж до 
Саратова на службу. Тяжко се для мене, вельми тяж-
ко, але нічого не вдію мушу тікати від родини, бо не 
побору нигілізму, що заліз до моєі  легені и викури-
ти єго не спроможуся, а сидячи тут, можна легко ді-
йти до страшенноі драми. — Не знаю ще —  чи пе-
реможу себе, чи ні! чую тілько що далі боротись сили 
нема. Коли пойіду, то небавом з Саратова близше до 
Новочеркаська, то може трапиться певнійше довіда-
тись як и що про Біл[ецького] —  тоді напишу до 
Вас; а Ви вже чекайте моєі адреси; а коли б треба 
було що пильно написати до мене, то адресуйте от як: 
Кіевъ, Нижняя Владимірская, дом Курдюшова, Ва-
силію Никодимовичу  Валкъ-Карачевскому для пе-
редачи А[лександру] Я[ковлевичу] К[ониско]му. 
Велике спасибі вам за литературні новинки, але не з 
усіма Вашими думками я згожуюся. Свята правда —  
що зроблено багато за 25 літ, але  не стілько скілько 
можна було и треба було зробити. — [Арк. 28 звор.].  
Що до Діла так найголовнійше шкодить єму мля-

вість и те що єму зовсім нема того европейского духу 
який повинен бути, найпаче тоді коли воно стало що-
денним. Треба що б про ëго, а через те й про усіх ру-
синів  відала европейська преса и брала з Діла відо-
мости про життя русинів и про іх погляди, бажання, 
прямовання и идеали. —  

Колиб я був певний що Діло дасть мені річно 
500 гульд[енів], я зараз би  подався до Львова и усі 
своі останні сили віддав єму и праці на загальну нашу 
користь. Але се мрія! Бувайте здорові дорогий Дру-
же мій! Сердечно вітаю Вашу родину и Вас братер-
ски цілую. Ваш О. Кониський.

ЛННБ  ВР. —  Ф. 93. —  Од. зб. 36. —  Арк. 27—
28 звор.

26. О. Кониський до Т. Реваковича

12/24.ІV. 1888. Львів
(Адреса: Hotel Warszawski № 29)

Високоповажаний Добродію  
и Дорогий мій Друже!

[Арк. 29]. Як бачте — замісць Саратова прийі-
хав я до Львова, бажаючи щиро усім серцем відда-
ти остатні сили свого віку на послугу Україні Русі. 
Коли станеться як так що буде робота тут — добре, 
тут и лишуся, а як ні, так перебувши літо, — повер-
ну до Саратова.

Не відаю, чи адвокатъ Купріянов з Таганрога обі-
звався до Вас в справі Білецкого1, чи ні? Тим часом, 
вийіздячи з Київа, умовився я з другим адвокатом 
Торским, щоб усю справу він перевів властним ко-
штом за 500 р[ублів]. Отже коли треба так напи-
шіть до мене, тоді я напишу яку довіренность и які 
документи треба переслати до Торского. Здаєтся 
коли Білецкий и прислав свідоцтва до Россиі, то 
можна [арк. 29 звор.] старому Б[ілецко]му добути 
усі гроши, аби тілько спромігся він роздобути від ма-
гистрату свідоцтво, що при виїзді сина з Россіи на-
ділив єго тими грішми!

У Львові я вже з 9/21 сего місяця. На короткий час 
бачився з Демьяном2 и не вспів ще перебалакати з ним  — 
чи роздобуду яку роботу в Ділі? В суботу пойіхав 
він кудись на село и вернется, кажуть, хиба завтра.

У лютому прийїздив до Київа Барвінскій3: як ми 
з ним поміркували, то й він згодився з нашими людь-
ми, що «Діло» повинне заступати цілу Україну-Русь 
постановити на чергу и трактовати життя цілої Укра-
їни Русі, а не самоі лишень Галичини. Першим чи-



Василь СОКІЛ688

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 3 (123), 2015

ном повинно воно зазнаёмити Галичину з Украіною, 
аби Галичане и не Галичане відали, який и де єсть же 
той 21 миліоново руский народ, частиною котрого 
вважають себе Галичане!

[Арк. 30]. Далі воно повинно б неминуче заступа-
ти нас так, що б про нас відала Европа; щоб на слова 
Діла звертала увагу европейска пресса и числилась з 
голосом єго. Для сего треба говорити богацько, фак-
тично и не мляво, а сміливо. Дай Боже, щоб далося 
усе те перевести, а не даєтся то вже не наша вина буде. 
Мусимо про свою справу писати тоді де инде, хоча й 
тяжко й соромно буде писати в чужих газетах, маючи 
руську?! Побачу, що скаже мені на се Демьян4. Най-
перше треба раз на завжди вияснити погляд редакціи 
на відносини Украіни до Россиі; треба напевне довіда-
тися які щирі думки редакціи про сучасне и будуще 
становище Россиі, Украіни, Польщи и Галичини? Коли 
редакція гадає, що виступити з фактами проти Рос-
сиі, показати российскі и деспотизм и темноту — ще 
не на часі, або не треба; то годі й говорити!

[Арк. 30 звор.]. Ми українці все втручаємося до 
властних спеціально-галицьких справ, не позволи-
мо собі радити так чи інакше треба поводитися ру-
синам Галичини: але ми вважаємо, що Галичина єди-
не місце, а Діло єдина руська газета, де можна і час 
вже трактовати Українську Руську справу.

Бувайте здорові! Вашій в[исоко]  п[оважаній] пані 
низенький поклон, а діточок цілую. Братерски сер-
дечне цілую и обнімаю Вас. Ваш щиро и навіки при-
хильник А. Кониський.

РS. Пьятий день сиджу у Львові, але хвалити Бога 
Zawezwanja полици нема. Мабудь у неі вилетіли чме-
лі з голови и впала полуда з очей. Дай Боже!

1 Др Василь Білецький, проф[есор] гімн[азійний] в Та-
ганрозі, помер, лишивши рідню в Стрийи. Ходило о спад-
щину Т. Р (примітка Т. Реваковича).

2 Гладилович (примітка Т. Реваковича).
3 Олександр (примітка Т. Реваковича).
4 Гладилович, душа «Діла» 1887. Т. Р. (примітка Т. Ре-

ваковича).
ЛННБ  ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 29—

30 звор.

27. О. Кониський до Т. Реваковича

23. ІV. [18]88. У Львові
Hot. Warszawski 29

[Арк. 32]. Перш усего поздоровляю Вас Доро-
гий Друже! и Вашу в[исоко] п[оважану] Пані з ве-

ликодним Святом и бажаю Вам щастья, здоровья, 
и всёго чого сами собі бажаєте. Сердечно дякую Вам 
за осторогу. Певна річ що такоі картки про яку Ви 
пишете — я не добуду, а без неі не рушу до Підбу-
жа, хоча мене й запевняють, що ніхто до мене не че-
плятимется, але ж я вже и таким обіцянкам не йму 
віри. Чи лишу я у Львові, чи поверну до Саратова? 
над сім питанням я думаю, думаю и думатиму ще 
два тиждні (таку вже покуту на себе наложив!) Я 
пишаюся, що стоячи на чисто галицькому грунті и 
на погляді редакціи Діла інакше не можна вести ча-
сопись бо може й справді, сталося б те, що з «Про-
світою»; але ж ставши на грунт украінсько-рускій 
народный, я не можу згодитися що Діло ведется 
відповідно интересам цілоі Украіни Русі від Дону 
до Тиссы. Зійти з сего грунту я вже не можу; не 
можу й налягати на редакцію, щоб вона зійшла на 
сей грунт, коли вважає ёго не користним. Я даю вагу 
тому що Діло удержуєтся самою Галичиною, бо на 
Украіну ёму не дають ити. Але ж буває що воно 
йшло, мало сотню пренумератів (з нашого погля-
ду  — се вже багато) от же й тоді воно таким було. 
Ми украінці свято вважаємо чужу хату, памьятує-
мо, що до чужого монастиря з своім уставом не хо-
дять, тим то й не хочемо втручатися в Діло: наша ис-
торія, наш соціальний побит, наша психологія не такі 
самі як в Галичині. Досі ми йшли до Галичини щиро 
яко до того огнища, де можна плекати украінско-
рускій дух, де можна хоч потроху до слушного часу 
зберегти наш демократизм, наш націонализм, нашу 
дорогу мову, наши загально людські идеі культури, 
и освіти и цивилізаціи.

[Арк. 32 звор.]. Ніколи не йшли ми и не йдемо 
з революцією. Культурно-національный розвій на-
роду и прямовання до сущоі демократичноі федера-
ціи  — шляхом розвою та освіти и поступу. От наш 
прапор! На ёму стояв и стоятиме Шевченко. Гали-
чане на своім прапорі нікого ни виставили як того ж 
віщого украінсько-руского пророка. Нам здавало-
ся, що й Галичанам нема инчого шляху. И от ми, не 
маючи притулку в власній господі, побиті, покалі-
чені, грабовані московским деспотизмом, поверну-
ли очи в той маленькій куточок, на полі котрого, хоч 
теж не панує воля, але нема такого нелюдського дес-
потизму як у нас. Наши люде несли до Галичини и 
гроши и праці и таланти. Наши люде помагали спер-
шу словом и грішми «Слову», доки воно не зради-
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ло; потім Вечорн[ицям], Меті, Правді… Але й же 
не було й нема на Галичині жодного народного ви-
дання щоб не користовалося воно з Украіни. Укра-
інці дали гроши на Т[оварист]во Шевченка на ков-
цію Діла, нині на драматичну премію 500 р. 
etc. etc. etc. Украінці з одного патріотизму, підстав-
ляючи власну шкуру, рискуючи попасти на заслан-
ня, перевозять з великим коштом книжки з Галичи-
ни! Украінці дали гроши и працю на Истор[ичну] 
библіотеку: украінці линуть до Галичини гадаючи 
хоч тут знайти те добро, щоб хоч трохи заспокоіти 
наболіле серце.. Украінці радо б давали сюди дітей 
на виховання — коли б була гимназія з правдивою 
рускою мовою, а не язичієм. Що ж дала нам Гали-
чина? Цілком нічогісінько. Самі признаєте отсе, 
коли кинете погляд на 20 літ минулих. Нарешті чу-
ємо, що «Галицкі русини мають вже доволі свого, и 
повинні далі плекати властну литературу и науку 
(!!) повинні зректися европейскоі науки, а взяти ро-
сийску (NB). Самі росіяне признають що в Росіи 
нема своєі науки. (Вести Европи ІІ и ІV кн. 88 р. 
статі Соловьëва) і що Галичанам треба відвертати-
ся від украінського [арк. 33] «Пан-Малорусизму» 
и не підлягати під украінскі вимагання!... Добре.. 
Ми готові обома руками поблагословити Галичан 
щоб вони виплекали свою науку й литературу; ми 
радо б вітали кожен повіт коли б він мав свою нау-
ку й литературу… Про якійсь «Пан-Малорусизм» 
нікому в нас и в думку не впада, бо ніхто нас не жде 
добра від якоі будь гегемоніи як річ гегемоніи куль-
тури и розуму. А коли те й друге переважить в Га-
личині, — то ми радо підемо за нею. Тільки ж, мір-
кую я, що Галичина потроху збочує з шляху куль-
тури и гне до клерикализму. Бачте, друже мій! 
боротьба культу з культурою тягнется вже майже 
25 віків, від того часу коли культ, вигадавши, що 
знайшов абсолютну истину, стиль иниціативу не да-
вав и не дає розвиватися знаніям, вважаючи зайви-
ми и шкідливими. В Галичині се боротьба и шкода 
культу  — ше гірше ніж у нас. Мені здаєтся що отсе 
перша загальна точка де б нам треба спільно 
працёвати. Але б я мусів довго писати щоб поміти-
ти головнійші точки спільноі роботи; невдаючись в 
жодну політику. Наша «политика» — культура, 
знанія и освіта, на грунті позитивному. 

Я розумію які причини не дають Галичанам йти з 
нами заодно; але то причини на мою думку нікчем-

ні. Я не хочу, як и всі инчі наши люде, втручатися до 
властних Галицких справ, але не можу й працëвати 
на тому грунті якій вважаю невідповідним нашим на-
роднім укр[аїнсько] руским интересам. Тим то, мені 
здаєтся, що моя праця не може придатися для Діла; 
и певна річ, що коли Галичанам — байдуже питан-
ня Укр[аїни] Руси, то моя праця коли б ще й не на-
шкодила Ділу. Тим то не хочу й не можу я налягати 
на Діло, щоб воно дало мені заробіток, або хоч при-
тулок моій роботі. Коли се станется по волі, нікого 
не примушуючи, нікому не шкодячи, — добре. 
[Арк. 33 звор.]. А як ні, то й ні. Може дастся за-
ложити хоч невеликій укр[аїнсько] рускій орган, — 
незалежный від галицких русинів, тоді инча річ.

Кажете В[исоко] п[оважаний] Друже мій! що 
Діло «радо поміщає наукові и політичні артикули про-
ти Росіи коли іх має». — Ні! я маю факти инчі. Може 
бути що редакція взагалі однієі думки зо мною, але 
що з того, коли практично Діло йде инчою дорогою! 
Воно досі ні разу не виявило свого украінсько-руского 
идеалу. От же я тепер запевне бачу, що Украіни и Га-
личини епохи розходяться и що часу більш росходят 
в ріжні сторони. Говорячи з вами побратерски, так 
щоб ніхто й невідав про сей лист, щиро скажу Вам, 
що в Львові більш а більш зростає шовинизм и во-
рожі погляди на Украіну и до всего украінського, 
оприч грошей; пошкребіть добре отсе прямовання, 
підложіть ёго під прес Вашого світлого розуму и ло-
гики, то добудете на самому кінці ту ж самость з 
«Словом», з «Черв[оною] Русью», одне слово до-
будете — московофильство! Звістно  — деталі не ті 
самі, и спонуканти инчі; там були грошеві підкупи, а 
тут млявость, и страх за будущину; оглядування на 
всі боки!.. «ба! добре! а ще як москаль прийде?» — 
Гай, гай! гарний рай, та дорога до ёго далеко!

Пора кінчати, Друже мій Дорогій!.. Написав отсе 
Вам щиро и певний, що моі думки не вийдут з Ва-
шоі хати. Досі ще я не відаю, властиво досі  не тям-
лю — чи буду робити при Ділі. Більш надіі — що 
ні; бо (кажу Вам теж по секрету) маю факти, що 
свідчать мені, що для декого з людей ліпше коли не 
буду. — Щирости тут цілком бракує. От же нехай 
все иде поволі, без жодного морального примусу, бо 
силою походу конью — води не пити. Цілую Вас 
сердечно, братерски Ваш Перебендя.

ЛННБ  ВР.  — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 32—
33 звор.
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28. Т. Ревакович до О. Кониського
Підбуж 28. Цьвітня 1888.

Дорогий  Друже!
[Арк. 307]. Дуже ся тішу, що Ви замість до Сара-

това прибули до Львова.  Може ся так щастливо річи 
зложут, що Ви зможете працьовати літературно й пу-
бліцистично ві Львові. — Дужеби я ся тішив, якби Ви 
ласкаві були, на довший час мене відвідати в Підбу-
жи. Но для уникненя недорозумінь і неприємностей 
подаю Вам до відомости: І що надію ся дістати урльоп 
на 4 тижні й тоди пойіду на Буковину  — здаєся в 
Червни; о  тім я ще свого часу напишу до Вас; ІІ Ста-
роста Дрогобицкий Сьвітальский  держит Вас за 
«bardzo niebespieczny człowiek»; тутейший начальник 
громадський Antoni Kalwas  писав вже підлі брехливі 
денунціаційі на Вас і на мене до політичних властей то-
гід, а тепер, де в сьлідство того стосунки межи нами 
загострилися й ведемо борбу явну й тайну з собою, то 
він готовби [арк. 307 звор.] якби Ви добре не забез-
печили ся в Презідійі Nамістництва ві Львові — го-
товби Вас через Дрогобицке Староство видалити з 
границь Австрійі, — і я яко судія нічо а нічо не мігбим 
Вам помочи — тим більше, що староста Сьвітальский 
страшно ненавидит Русинів: так польского депешено-
вого шляхтича... До Вашої відомости подаю Вам да-
лій, що я ще в осени писав за Вас до Презідійі Nа-
місництва ві Львові, представивєм докладно, що Ви 
не є жадний небезпечний чоловік й просивєм, щоби 
Презідія відповїла, чи можете Ви без нагоди поліций-
ної бути у мене в Підбужи. Презідія не тілько не від-
писала мині, але оскаржила мене до Презідійі  судо-
воі, що Ви у мене були, що у мене торік були небез-
печні «schodzeni» т. є. сходини Русинів  — що межи 
іншими був у мене Д[окто]р Олександер Огоновский 
й другі  небилиці. Президент судовий  [арк. 308] 
Самбірський / Шпак: / говорив все те мині й казав 
ще, що взято мині за зле в Правительствї, що я пре-
зидовав на «Nародній Раді» 2/2 1888. — Можете 
то все оповісти Д[окто]ру Олександру Огоновскому 
до відомости «Nародной Ради». — 

Nа тото всьо дальше Вам скажу, що я ся  до моє-
йі особи нічо а нічо не бою — й я готов із клікою шля-
хоцко польскою, що нинька верховодит в Галичині, 
борбу до крайности провадити. Але Вас й від напас-
ти охоронити не в силі. Для того Ви самі ві Львові ви-
робіт собі в Презідійі Nамістництва: «право на віль-
ний побут в Галичинї — без нагоди поліцийноі» !!!

Допишу Вам далій, що з початком лютого 1888 
посол Nиколай Січиньский говорив мині, що Він за 
Вас [арк. 310 звор.] говорив в міродайних кругах, 
і що єго впевнили: 1) що Вас тепер в Галичині чіпа-
ти не будут; 2) що якби Вас чіпали, маєте ся теле-
графічно удати а) найперше до князя Адама Сапіги 
до Красічина; а як би єго не було; б) або до Nамістника 
Залеского /: котрий обіцяв Вашу нетикальність: / 
або до директора поліційі гофрата Кржачковского ві 
Львові. —

Одже ще раз, Друже, кажу Вам: запевніт ся, що 
в Підбужи Вас чіпати не будут, а я все — чи Ви таке 
запевненє здобудете, чи ніт, — з цілим серцем Вас 
тут у себе в Підбужи прийму. Ще до Вашоі відо-
мости подаю й скажіт се Д[окто]ру Ол[ександру] 
Огоновскому, що президент судовий Самбірский 
сказав мині в лютім 1888, «Pan stoi pod osobym 
dozorem ząndu» — sic! /: але то міні …. десь, бо я  
не Поляк, [арк. 311] революцій жадних не гадаю 
робити, стою вірно при Австрійі й дам ся за Австрій-
ского цісаря в кускі порубати /. —

Дякую Вам за всі Ваші заходи що до спадщини 
Білецького. Адвокат з Таганроги не писав до мене. 
Я пораджу насьлідникам, щоби удали ся до Д[окто]
ра Євгенія Олесницького ві Львові. Є то молодий, 
здібний, енерґійний кандидат адвокацкий: має якийсь 
москалище 500 рублів взяти — волит наш чоло-
вік  — це дістати.

Годжу ся з Вами зовсім на те, що «Діло» повинно 
заступати цілу Україну-Русь, і трактовати питаня ці-
лоі а) країни -Руси, а не тілько [арк. 311 звор.] Гали-
чини. — Я знаю, що редакція «Діла» так само ду-
має… Але міркуйте, що таких Русинів (Пан-Мало-
руссів), як Ви, я, Олександер Барвіньский, Іван 
Белей, Демян Гладилович, Д[окто]р Олександр Ого-
новский, Д[окто]р Омелян Огоновский, Д[окто]р 
Євгеній Олесницький, Наталь Вахнянин, Корнило 
Устиянович є може 100 в Галичині, а може ніт. Решта 
Галичан ніби — інтеліґентних — то є люде, котрі не-
знают ні історійі нашоі, ні літератури нашоі, ні побу-
ту нашого, ні нашоі етнографійі, ні ґеоґрафійі, — не 
мают висшоі просьвіти, — говорять по більшій час-
ти дома то по польски, то по волоски, то по німецки, 
то язичієм, то по мадярски, — не мают висшої осьві-
ти, — не мают ширших поглядів, [арк. 313] вважа-
ти Україну чимсь чужим. Ті невільники Русини під-
держуют «Діло»; а «Діло» помаленьки йіх веде  — 
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як дітину — до пізнаня, «хто ми, ким — за що 
закуті» ще — й прийде час, де всі Галичане, всі Бу-
ковинці, всі угорські Русини  станут як оден муж й 
будут вважати себе за оден нарід — із українсько 
руським народом. Але то не прийде так скоро, бо Ру-
син убитий, безсильний, для того повільний й мало 
розвитий. — Якжеби тепер лишень хотів про питаня 
українське в «Ділі» раз враз трактовати, так наші не-
вільники Галичане покинули би «Діло» й сказали би: 
«Що нас Україна обходит?» — й стало [арк. 313 звор.] 
би ся то само, що стало ся з «Метою» а потім «Прав-
дою». Галичане й іх покинули й они ледво животіли: 
маючи 200 пренумератів — головно студентів.

Оджеж, Дорогий Друже, «Діло» — одержува-
ли виключно пренумератами Галичан — в переваж-
ній части слабодушних, боязливих, незрїлих Гали-
чан  — мусит в І лінійі про розвій галицько русько-
го народа дбати. По при це може «Дїло» поміщати 
артикули політичні й наукові про Русь Українську, 
Буковинську й Угорську — й поміщає такові, як 
має;  — і се має так для Австрійськоі як і для Рос-
сийськоі Руси дуже добрі [арк. 315] насьлідки. Бо 
Галичане й Буковинці приходят чим раз більше до 
пізнання народного; а це може колись приносити по-
міч українській й угорській Руси.

Зауважаю ще, що 18 мілійоновому народу україн-
сько руському мало з того хісна буде, ходьби тут в 
Австрійі виходив який дневник, що спеціально засту-
повивби інтереси 18 міл[ьйонного] народу укр[аїнсько] 
руського, котрого той же нарід не читавби. 

Марна то річ, запущати ся в фантазійі політичні, 
як ми дома навіть народноі школи не маємо й часто 
голодуємо.

Се найліпше бачимо на Поляках, котрі помимо 
Чарторийских, Потоцких, Снибушків, Санітів і прч. 
і прч. — помимо мілійонових маєтків — на пси схо-
дит и йдут в Прусах й в Россійі на винародовленя. 
[Арк. 315 звор.]. Що іншого, якби ми мали таку 
матеріяльну й моральну силу, як нинька Мадяре 
мают, котрі могут нинька 100 тисячну армію виста-
вити й виживити, — що тогди можна щось о полі-
тичних комбінациях говорити.

Але так, як нинька нім стоят: ми не маєм нинька 
нічо говорити про становище Россійі, України, Поль-
щі, Галичини і прч., бо ми не в силі тут щось мішати.

Нашою програмою народно южноруською пови-
нно бути: В таких границях коронних й державних, 

в яких жиємо, старати ся на законній дорозі. 
[Арк. 317]. Культурний розвій нашого народу — в 
каждім напрямі: просьвітнім, господарськім,  реміс-
ничім й промисловім, торговельнім й о кілько мож-
на — все на законній підставі — в політичнім.

Тим способом підліземо до гори — й будем колись 
так  поступаючи становити силу. А не будемо так роби-
ти: будемо ставити будинок народний 21 мілійонів на-
рода від даху а не від фундаментів, то нас здавлят Мос-
калі, Ляхи, Волохи, Мадяре й Жиди й Nімці. —

Годжу ся з Вами, що «Діло» повинно виступати 
з фактами протів Россїиі, показати российский дес-
потизм й темноту; і мушу [арк. 317 звор.] в хосен 
«Діла» признати, що маючи такі факти «Діло» все 
те Россійі витикає.

Так, Дорогий Друже, — русько українська інте-
лігенція мусит взятися до піднесеня укр[аїнсько] 
руськ[ого] народа на ґрунті українськім, — вихіс-
новати всі фіртки права российського, так як це жиди 
роблят, — заявити себе добрими патрийотами сво-
єйі (росс[ійської]) держави а тілько показати, що 
лишень бажає ся культурного розвою народу, — а 
тоди може ся що більше в хосен народу зиськає.

Nапишіт, які Ваші думки на тоте всьо, що я напи-
сав, або прийідьте забезпечившися, що Вам тут нічо 
злого не вдіє староста — та побалакаєте. Поздоров-
ляю й цілюю Вас сердечно. Моя жона засилає щастя 
поклін. Діти цілюют Вам руки. Титко Ревакович.

ІЛ  ВРТ. —  Ф. 3 (І. Франко). — Од. зб. 1607.  — 
Арк. 307—319.

29. О. Кониський до Т. Реваковича
11/22.V 1888.

Друже мій Дорогий!
[Арк. 34]. Вранці одержав Ваш сердечно милий 

для мене лист и зараз відповідаю до Вас, маючи по-
дати добру звістку. Годину назад був я з Олек-
с[андром] Огоновским у п[ана] Намістника. На-
містник повитав нас вельми вельми ввічливо, поса-
див, розмовляв з нами ¼ години, говорив по руски 
увесь час и запевнив що я можу безпечно іхати скрізь 
де хочу по Галичині, а щоб жодноі причіпки ні ста-
роста ні хто инчій не робили мені, то обіцявсь напи-
сати між инчими и до Дрогобицкого старости. — 
Так от тепер вже я безпечно поіду до любого Під-
бужа. Гадаю виіхати відтіль з своим малим 
[арк. 34 звор.] Юрком сином в неділю 16/28 с[ього] 
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м[ісяця], а найдалі в понеділок. Тим то не писатиму 
до Вас жадноі подробиці, бо ще успіємо побалака-
ти. Як буде тепла година, то пересижу у Підбужі до-
вший час, бо не хочу нізащо літовати у Львові. А га-
даю провести літо потроху в Підбужі, потроху в Бо-
лехові, а потроху в горах один в Липні.

 Не вимовно, від щирого серця дякую Вам Доро-
гий Друже а Вашій В[исоко] п[оважаній] пані, за 
Ваши братерски ласки до мене, та не знаю чим я 
спроможен віддячити? Хіба тілько серцем! Отже 
бувайте здорові! Небавом побачимось и братерски 
обнімемось! — Ваші пані рученьки цілую; діточок 
обнімаю. Ваш на віки Перебендя.

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 34 —34 звор.

30. Т. Ревакович до О. Кониського
Підбуж 14. Мая 1888

Дорогий Друже!
[Арк. 319]. Остатний Ваш лист я дістав — но се за 

важний, щоб на скоро відповісти; а тут тепер часу на 
ґрунтовну відповідь не стає. — Як редакція «Діла» з 
Вами ще не стала на ясній умові, так прошу я Вас в мо-
йім й моєйі жони імени, щоби Ви ласкаві були, зараз 
до нас до Підбужа  прийіхати. Ми будем тут все ще 
2—3—4 тижні, нім відйідемо до Буковини. А тут те-
пер чудесно. [Арк. 319 звор.]. Но прошу Вас, щоби 
дав Вам «polski rzod» покій підіт до директора поліці-
йі гофрата  Кржачковского й просіт єго, щоби він лас-
кав був до старости Сьвітальского до Дрогобича напи-
сати, щоби  Вас не пересьлідовав. А маючи тоє запев-
ненє можете безпечно тут йіхати. Nадію ся, Друже, що 
не відмовите нашій просьбі й чим скорше  прийідете.

[Арк. 321]. Поздоровляю й цілюю Вас сердеч-
но. Моя жона засилає свій поклін. Діти цілюют Вам 
руку. Титко Ревакович.

ІЛ  ВРТ. —  Ф. 3. — Од. зб. 1607 — Арк. 319—321.

31. Т. Ревакович до О. Кониського
Ах! Спишіт історію «Любоємских» від початку 

до кінця, як Ви оповідали мені в Підбужи.
Підбуж 21 Мая 1888.

Дорогий Друже!
[Арк. 1]. Дякую Вам сердечно за «Шевченка-

Чалого» й напишіт, що я Вам винен. Чому Ви не йі-
дете до Підбужа, як Редактори Діла так на голову 
впали, що роблят  Вам трудности в принятю Вас до 
складу редакційі «Діла»? Ви мене не порозуміли.

Я не писав, щоб Ви старали ся о карту побуту, бо 
у нас в Австрійі такоі карти нема: а я писав, щоби 
Ви просили директора пол[іції] гофрата  Кржачков-
ского, щоби він написав до старости Дрогобицько-
го, щоби сей староста Вас не пересьлідовав й не се-
ковав, — а то тому писавєм се, бо посол Січиньский  
Николай казав мині: що Вам вже тепер дадут спо-
кій в Галичині, а якби Вас чїпали, щоб Ви телегра-
фовали зараз й просили [арк. 1 звор.] о поміч або 
князя Адама Сапігу в Красічині, або намістника За-
леского або гофрата Кржачковского.

Оджеж повторяю мою просьбу: Як ві Львові ще 
Ви з редакторами «Діла» не умовили ся, то прийідь-
те до Підбужа и жийте тут у мене. Я йіду вправді 
2. лат. Червня з родинов цілов на Буковину, але Ви 
могли би в мойій хаті мешкати й тут мати всьо, що 
до житя потребуєте, бо я лишаю кухарку дома — й 
она би для Вас варила /: а Ви не потребуєте нічо 
платити  : / 29. Червня ми вернемо з Буковини на-
зад до Підбужа. [Арк. 2]. Nа Ваш лист остатний 
відповідаю:

Кождий сьвідомий австрийско руський патрийот 
є яко такий й патрийот украінсько  руський, бо хоть 
вороги нас поділили, але ми Галичане, Буковинці, 
угорські Русини й российські Русини становимо оден 
нарід. Покійний Володимір Барвінський коли зало-
жив «Діло» — не закладав єго для якогось «extra на-
родця галицького» — але для заступованя інтересів 
цілоі Украіни-Руси; оджеж «Діло» мусит заступати 
інтереси так галицьких, буковиньских й угорських 
Русинів як і украінських Русинів. А понеже до тепер 
немало «Діло» спеціяльного кореспондента «для 
Украіни», — тож, як кажу, упали би [арк. 2 звор.] 
редактори на голову, щоби не користали з цеі наго-
ди, щоби таку знамениту силу публіцистичну, як 
Ваша, не взяти в склад редакційі. — Мині ся видит; 
що редакція тепер то зробит! А я йій виложив, що 
«absurdum» є, підлещовати ся Москві або ю утихо-
мирювати, коли она від 1654 й найподатливійших лю-
дей,  коли лиш мали серце украінсько руське — ни-
щили й смертію карали. —

Дорогий Друже! Дуже мині жаль, що Ви дізна-
єте такій від свойіх людей — ба від чоли нашого 
народа — прикростей; але видержім: я маю надію, 
що все на лучше поверне ся й що сему чоловікови, 
що 1885 року обходили величаво ві Львові 25 юві-
лей єго плодовитоі й спасенноі літерацькоі праці 
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на Южній Руси, — не учинят кривди. А поки 
що  — прийізджайте сюда. Поздоровляю й цілюю 
Вас сердечно. Моя жона засилає Вам свій поклін 
й тішит ся на Ваш прийізд. — Діти цілуют руці. 
Тит ко Ревакович.

ЛННБ ВР. — Ф. 11. — Од. зб. 3728. —  Арк. 1—2 звор.

32. О. Кониський до Т. Реваковича
[Арк. 36 звор.]. Учора вислав до Вас лист, сегод-

ні одержав звістку від Барв[інського], що приіде 
сюди, покликаний Шкільною Радою Краєвою. Буде 
тут у Неділю, через те мушу припинитись, не виіз-
дити, що б побачитися з ним. Виіду в понеділок або 
вівторок. Ваш щиро Перебендя.

24.V.[18]88. Львів
ЛННБ  ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 36 звор.

33. О. Кониський до Т. Реваковича
[23/6 1888. Львів] 
[Арк. 37 звор.]. Лікарі прирадили ще жити на 

селі, через що мушу вертати до Підбужа и чекати 
що вийде з недугу. Так от же ще раз задамо Вам и 
Вашій В[исоко] п[оважаній] пані турботи! Бачте 
правду сказано: коли мід, то й ложкою; так и я; га-
даю виіхати у понеділок, бо завтра не поспію, зда-
єтся лікарь захоче ще зробити авекультацію.

Отже до любого побаченья. Цілую Вас  и ді-
ток и прошу поціловати руку Вашоі пані. — Ваш 
Перебендя.

Стрий зробив на мене вельми добре вражіння.
ЛННБ  ВР.  — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 37 звор.

34. О. Кониський до Т. Реваковича
Дорогий Друже!

[Арк. 38]. Сегодні іду з Підбужа. Сердечно 
ще раз дякую Вам за exlibris и привіт. Дай Боже 
и Вам и Ваші родині за все сторицею. Жадного 
листу досі не дістав, та мабудь годі и ждати ëго; а 
до того щоденні дощі не дають з хати вийти и на-
водять сум. Поіду до Львова а звідтіль до Рос-
сиі. Що буде, те й буде, більш копи лиха не буде! 
Седіти й тут без роботи, без заробітку нема чого; 
поступитись чим будь з своіх думок, на користь 
кацапів, того я не можу зробити. Так само не можу 
йти дорогою Діла и працёвати в  ёму доки воно не 
вийде на ясну народно національну стежку до іде-
алу цілоі України-Русі. 

[Арк. 38 звор.]. Я просив Палія1 — усі листи, які 
прийдуть до мене лишити доки не приідете, а Вас прошу 
вберегти їх доки не напишу до Вас, що з ними робити. 

Ключі від библіотеки у Палія. Кланяюсь Вашій 
пані и цілую Вас и діток. Ще раз дякую сердечно. 
Ваш Перебендя.

Підбуж  9. VII. 1888
1 Канцеліст судовий в Підбужи Палій (приміт. Т. Ре-

ваковича).
ЛННБ  ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 38—

38 звор.

35. Т. Ревакович до О. Кониського

[Арк. 5]. Дорогий Друже! Завідомляю Вас, 
що  — як не зайдут перешкоди — буду 23 липня в 
Вижници, де будут також Д[окто]р Стоцкий й 
сов[ітник] Винницький з Черновець; звідтам пойі-
демо до Путилова / рідного містця Федьковича : /. 
Бувєм 2 рази в Чернівцях, в Сереті / : майже чисто 
рускім місті : /, в Білокерници, дем пізнав митропо-
літа Старообрядців, і в Міхалєнах в Румунійі, дем 
пив добре волоске вино й чув на улици сего румун-
ского місточка селян тамошних (румуньских), що з 
собою по руски говорили: а статистика румуньска 
пильно промовчує Русинів в Румунійі. Здоровимо 
Вас сердечно. До побаченя як хоть в Вижници хоть 
в Підбужи.

Кіцмань 20. Липня 1888. Титко Ревакович.
ЛННБ  ВР. — Ф. 11. —  Од. 3728. —  Арк. 5.

36. О. Кониський до Т. Реваковича

Одесса 27 серпня ст. ст.  [18] 88 р.
Друже мій Любий и на віки Дорогий!
[Арк. 40]. Я перед Вами так винен, так винен, 

що не відважусь навіть прохати, щоб вибачити! 
Більш як два місяці я до Вас не обзивався, вже ж 
не тому, щоб забув про Вас. Ой ні! таких людей як 
ви не забувають, и Ви и Ваша родина так прилипли 
до мого серця, що хіба лише моя смерть одірве. 
Було, друже мій! вельми богато у мене роботи и сер-
дечноі туги: першоі потроху позбувся, а останню 
привіз до Одесси, щоб затопити у морі, так и море 
іі не бере!..  у ëго и своєі  досить… Вернувшись до 
господи треба було найперше взятися за Юрка, та 
приписати ëго  до гимназіи, треба було щодня вчи-
ти ëго. Ото ж тілько 8 серпня скінчив ëго справу. 
Разом з тим треба було постачити за Богдана, на-
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решті постачити усе що треба для 1 № «Прав-
ди»  — а тут оприч власноі праці треба було богаць-
ко и заходів коло людей та з людьми и клопоту. 
Отож перейнявши Богдана, учив я Юрка, та доню 
Наталку та 12 серпня рушив на Тарасову могилу, 
поклонитися тий святий землі, що приняла й три-
має найсвятніші кістки нашого генія, нашого муче-
ника! Там ми переночували. Могила у великому 
ладу: більш як півморга гора (низше Буньковця1) 
обсипалася, а біля ворит стоіть [арк. 40 звор.] нова 
велика хата на дві половини; в одній лишився сто-
рож, друга для приізджих: ся прибрана звичайно як 
наша народня хата; на столі лежить «Кобзарь» — 
небавом буде в хаті великий портрет Тарасів. Гора 
оздоблена доріжками, квітками и деревами. На 
шпиль ведуть 22 сходи. На самому шпилі Тарасо-
ва могила, заввишки буде 2 сажні, на ій залізний бі-
лий хрест на постаменті, заввишки з постаментом 
буде 3 1/2 сажні (близько 10 метрів). Хрест наш 
національний, однораменний, оздоблений навкруги 
вінком. З одного боку хреста золоті слова: «Шев-
ченко. Р. 25 лют. 1814 р. вмер 26 лютого 1861 р.»  
З другого — обличчя поета в профиль, вирізане на 
мармурі в Италіі и над ним золоті слова «Шевчен-
ко» (більш нічого не дозволено нам написати). Об-
личчя вставлено в постамент так, що поет дивится 
на Дніпро, котрий плине під самою могилою! Округ 
хреста бронзова гратка (дуже гарна) займає вона 
четверокутник 3 и 4 сажні… Отут на шпилі проси-
дів я цілісеньку ніч. Не засну було! Серце вельми 
боліло… дивлячись на Дніпро, та на хрест. Мучив-
ся я, мій Друже єдиний! Мучився думаючи: як то 
мало ми зробили за 24 літ! як мало виконали Тара-
сового заповіту! Правда не давали нам, але ж мали 
зробити більше, коли не тут, так за Збручем. 

[Арк. 41]. Посилаю до Вас частину Иммортелі 
з Тарасовоі могили; я певний що Вас утішать отсі 
святощі.

Упоравшись трохи, рушив до Одесси та блукаю 
тут собі над морем! Ще день другий, та й до госпо-
ди; а в кінці сентября гадаю рушити до Львова.

Певна річ, що маєте вже оповістку про Правду. 
Дуже хотів би я знати Вашу думку як про опові-
стку, так и про те, як обернуться Ваши рушки до 
Правди? Вона буде органом згоди и любови, тим 
нашим національним органом, про який ми з Вами 
розмовляли; яким Діло повинно б бути, та не хоче 
ім бути. Росповсюджуйте Друже мій! Правду між 
попами; вони мають вплив на народ; так щоб ро-
били добрий вплив мусять вони знати правду та-
кою, якою вона є; мусять учитися и вчити, досяга-
ти світу и нести єго в темні хати! Може й п.п. Ополь-
ський, Товарницкий, Ціхоцький запренумерують, 
бо и ім треба знати, як ми про себе и про іх думає-
мо! Коли не хочуть щоб дикій проковтнув іх, нехай 
зрозуміють річ, як вона стоіть та йдуть з нами 
щиро; не то — пропадуть вони! З № І ра побачи-
те суще спрямованья «Правди». Здаєтся такого ві-
сника ще не було у нас. [Арк. 41 звор.] В кожно-
му № буде одна, або дві чисто наукових статьі як 
про нас, так и про инчих людей: в № 2 буде нау-
кова антропологична праця, в № 3 політико-
економична, в 4 финансова и т. д. Сі статті будуть 
від фахових професорів…

Як поведется добре «Правди», то я вважатиму 
себе найщасливішою людиною, и немов той Симіон 
заспіваю: «Нині отпущаєши раба твого»! Знатиму 
що зробив усе що міг, на що мав сили! Правда му-
сить лягти яко камень — або во главу нашоі народно-
національноі будівлі, або яко намогильний камень з 
написом, що колись були в світі русини. Я глибоко 
досі віру в перше, а що буде побачимо.

Як же Ви Друже мій! и як ваша родина? Щирим 
серцем цілую Вас и братерски дякую за привіт, хліб-
сіль и ласку Вашу. В Волосянці чи здорови? Чи по-
ліпшало здоровя татуся Вашого? Я трохи заіздив до 
Волосянки, хоч на 1 день; більш не можна було; тре-
ба було поспішити, та роскрутити закрутку. Здаєт-
ся роскрутив, але чи надовго замовкли пси?  певно 
що небавом почнуть гавкати знов.

1 Гора в Підбужи (примітка Т. Реваковича).
ЛННБ  ВР.  — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 40—41 звор.
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37. О. Кониський до Т. Реваковича
30—X. 1888. Львів

Ул. Панска  № ІІ й ІІ.
Дорогий мій Друже!

[Арк. 43].  Збіраючись до Галичини, я не відпо-
відав вам на Ваш любий лист. От аж 24 прибув до 
Львова і ще скажу: і чи довго пробуду тут, певно що 
не менш місяця. Так лучше, щоб наставити на добру 
стежку «Правду», та на лихо вона стріла у Львові 
для себе не тілько неприхильників, але й ворогів. 
Трудно боротися, найпаче коли люде не виходять на 
боротьбу — просто, а так як Діло! Але ж — що 
буде, то буде; або пан, або пропав. Не встоімо — 
упадемо, а в купі з шовінізмом не підемо ... № І й , 
певна річ — прочитали [арк. 43 звор.] вже; от же 
прошу Вас, Друже мій! Скажіть мені найщирійшу 
правду: як на Вашу думку: і чого бракує журналу 
чого б треба би дати, що викинути? Вельми вже на 
річ знати як побачить такі освічені і чесні люде, як 
Ви. Видавництво повинно пильновати щоб довіда-
тися щиру хоч би і круту, правду про свою роботу: 
тілько тоді й можна добре вести діло, коли маєшь 
добру, та честну пораду. Вважайте найбільше на те: 
що «Правда» хоче стати органом цілоі Укр[аїнсько] 
руськоі землі; найперш усего будити націон[альну] 
свідомость і проводити раз-у-раз згоду між 
[арк. 44]. сусідами по обідва боки нашого народу. 
От на сій ниві видавництво радо вислухає кожну 
щиру пораду: за нею я й вдаюся  до Вас. Сам я бачу 
помилки і брак дечого в № 1; але можна було уник-
нути того, коли я вештався по Украіні, Барв[інський] 
седів в Тернополі а Олесн[ицький] у Львові.

Бувайте здорові! щирим серцем зичу Вам і Ваши 
пані щастя та здоровья. Ваш на віки прихильний  
О. Перебендя.

ЛННБ  ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 43—44.

38. Т. Ревакович до О. Кониського
Підбуж 25. Падолиста 1888

Дорогий мій Друже!
[Арк. 3]. Тішит мене, що Ви у нас. Я не відпи-

совав зараз на Ваш лист, бом недомагав так, що лед-
вем був в стані зробити роботу судову. «Правда» 
мене зовсім вдовільнила. Критика «Зорі» що до ста-
ті «Славянским гостям Кієвського сьвята» є дуже 
несправедлива. В тій статі є лиш дуже тяжкий стиль 
через замотані перійоди — так, що мині, щом при-

вик до всіх дїалектів нашого южноруського язика, 
дуже тяжко було, вирозуміти мисль за мислев; але 
мисли всі в тій статі суть сьвітлі — правдиві!

Дуже бим ся тішив, щоби «Правда» [арк. 3 звор.] 
одержала ся й на сій вижині все стала, на котрій те-
пер свойіми ясними думками станула. Але здає мині 
ся, що як «Україна» не піддержит «Правди», то «Га-
личина» не піддержит єйі. Тут стоіт ще загал навіть 
так званий інтеліґентний на дуже низькім степени 
розвою духового; навіть сі Русини, що противні мос-
ковщеню нашого язика, — навіть они не будут пре-
нумеровати, ані читати «Правди», —  єдино для 
того, що она писала «фонетикою». Сумна правда, 
але правда! —  А що до тутейших поляків, то навіть 
ті поляки, що живут межи свойіми яко [арк. 4] чер-
воні демократи —  лиш в словах признают рівно-
правність Русинам, на ділі же они такі запеклї воро-
ги розвою руського народа на Руси, як й польскі 
арістократи, як й всякі Каткови й Пабєдоносцови.

Дорогий Друже! Знаю, що гірко буде Вам се чи-
тати, але ж оно так є. А про то не залишаймо ми 
нашу роботу. Держім ся ношоі приповідки, котру я 
був вичитав ще в Петербурській «Основі»: «на вро-
жай не вважай —  сій жито —  хліб буде!» Вся Ваша 
праця, Друже, не йде на дармо. Она будит людей, 
й буде будити, — й буде ширшати [арк. 4 звор.] 
чим раз більше громади наших сьвітлих честних гро-
мадян, аж колись перейме се сьвітло усю нашу ве-
лику 21 мілійонову южноруську громаду. Це стане 
ся в Галичині під Габсбурґами, а в Украіні під Рома-
новими. Це стати ся мусит, бо сьвіт йде все вперід а 
не в зад. —  Як Вам, Друже, навтямит ся Львів, 
прийідьте до нас до Підбужа, а найдете все у нас 
щирі, теплі для Вас серця — чого Вам найбільше —  
в тяжких наших обставинах потрібне.

Здоровлю й цілюю Вас сердечно — також 
О. Барвінського й Д[окто]ра Олесницького. Моя 
жона засилає Вам свій поклін. Діти цілюют руці.

Натальця ще питає за Юрка і питає: «Юрко буде 
мене возити!» Титко Ревакович.

ЛННБ  ВР. — Ф. 11. —  Од. зб. 3728. —  
Арк. 3—4 звор.

39. О. Кониський до Т. Реваковича

[Арк. 45].  Великий жаль мене бере, що Ви, До-
рогий Друже! досі не дістали 2 № Правди: висла-
ли єго до Вас два тиждні назад. Значить пропав лист 
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на почті. Посилається вдруге, а тут посилаю 1 и 
2 н[омер], 3 №, котрий вийде непримінно 13/25, а 
15 матимите вже єго. 

Поздоровлю Вас і Вашу родину з святами. Я ще 
пробуду тут з тиждень, та рад би почути Вашу дум-
ку про 2 и 3 №№. Ваш щирий Перебендя.

[Львів]. 10/22. ХІІ. /1888
ЛННБ  ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 45.

40. О. Кониський до Т. Реваковича
13/27 ХІІ 1888 Львів
Високоповажаний Добродію и Дорогій Друже!
[Арк. 31]. Учора одержав я з Киіва лист адвока-

та Купріянова, висланий въ відповідь на мій лист до 
ëго про спадщину  Білецького. Посилаю до Вас лист 
Купріянова в оригіналі (Адреса ëго така: Россия. 
Таганрогъ. Леониду Васильевичу Куприянову, при-
сяжному повіренному.) Перш ніж вести ëго справу, 
я радив би зачекати дальшої відомости від Куприя-
нова, а тим часом що би міг я напевне сказати, до 
чого прийде ся справа в суді чи варто іі роспочина-
ти и що треба заплатити адвокатові, я бажав би зна-
ти: чи був Білецкій підданним Россіи? Чи є у ëго в 
Австріи брати, або сестри и коли нима нікого оприч 
батька, так чи можна роздобути свідоцтво що бать-
ко наділив сина грішми, як той вийіздив до Россіи? 
[Арк. 31 звор.].  Напишіть до мене чи маєте у себе 
біографію Шевченка, видану Чалим? Коли не має-
те, то я перешлю до Вас; хоч вона написана и рос-
сійською мовою, але ж для Вас — се байдуже.

Бувайте здорові. Цілую Вас сердечно, а Вашій 
в[исоко] п[оважаній] пані низенько кланяюся. По-
цілуйте за мене діточок. Ваш Перебендя.

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 31—31 звор.

41. О. Кониський до Т. Реваковича
29 — ХІІ [1888]. Львів

Pаńska 11. II.
[Арк. 46]. Живучи в Европі — мусимо Друже 

мій! вважати і на каліндар европейский, а на ëму — 
за два дні — новий рік. От же сердечно поздоровлю 
з ним Вас і Вашу дорогу родину. Щиро дякую Вам, 
що кличете до себе на свято, але — тепер зіма, холод; 
зімою я людина нікчемна, прикута до хати, та до печи, 
мушу седіть у Львові, та не рипатись. Ще більше дя-
кую за щире слово про «Правду». Вчора пішов до 
Вас № 3. (Четвертий друкуєтся) от же знов чекати-

му Вашого суду, поради и указки чого бракує в «Прав-
ді». В 4 і 5 №№  піде обширна статья про Швецію 
і Норвегию, нехай читачі знають і навчаються як инде 
уміють жити. Потім дамо таку ж статью про 
[арк. 46 звор.] устрій і життя Італії і Бельгії. З вступ-
них артикулів в № 4 буде 1) огляд сего року у Руси-
нів. 2. Заслуги русинів померших у Січні (Заревич, 
Барвінский, Федькович, Чубинский, Кистяков-
ский). 3. Про переписку руською мовою а 
латин[ськими] буквами. 4. Про здоровья і смертність 
в Европі, 5) Про зайві гроши в скарбниці держав 
Півн[ічної] Америки, 6. Про  колонізацію німецку в 
Африці. Потім будуть статьі: про українців замуче-
них в Соловецкій тюрмі; про бунти селян в Киівщи-
ні, про Качалу і т. д. № 6 увесь буде Шевченковим 
числом. От же вельми прошу Вас друже мій! чи нема 
у Вас якого цікавого листу Заревича, коли є швидче 
перешліть; а до того зараз таки сядьте та напишіть до 
«Правди», хоч коротенькі [арк. 47] споминки про 
Заревича і єго час. Пишіть не гаючись, так щоб піш-
ло до друкарні ще не далі 2/14 січня; а коли розведе-
те довшу річ, так перешліть на це число хоч початок.

Я послав grotis до отця Кишика «Правду», а він 
вернув. За що се він так? Пренумерантів з Галичини 
маю — близко 150 — з Украіни більш 60, але на Укра-
іну тяжко посилати, в кувертах треба тим то отсі 
60 пренумератів сущі героі, що не вважають на те, яке 
лихо може статись, коли жандармери перехоплять лист 
з «Правдою», а таки виписують. Виписки більшість 
пренумератів галицьких були на 3 місяці, а як піде 
далі  — Господь знає; богато нашкодила «Правді» ве-
лика недбалість Олес[ицького], та несовістне роспус-
каня Гладиловичем [арк. 47 звор.] клевети про неі. 
Чисто і з за інтересів крейцарських, покрившись мас-
кою піклованья про Діло і Зорю, Деміян! да простя-
шу Господь! Він скрізь проти що «Правда» конкурент 
Діла і Зорі. А Львівська громада занадто легкодуха! 
всему йме віри… Та що про неі! Коли Нар[одна] Рада 
рішила ити спільно з мoскалефилами до виборів. По-
моєму: се злочино самим на себе наплевать! Нехай би 
була спершу спільна програма, а йти в спілку без про-
грами!... Се прости згори програти вибори.

Сердечно цілую Вас і чекаю небавом відповіді. 
Ваш Перебендя.

До 4/16 адреса Панська № 11, а потім на руки 
Барвінського Личаківська № 4—І.

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 46—47 звор.
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42. О. Кониський до Т. Реваковича
З Киіва 11/23 Мая 1889

[Арк. 48]. Велика правда, Дорогий та на віки 
любий мій Друже! Що давно не писали ми до себе 
і винен тому не хто більш як я, а властиво ті лихі об-
ставини, серед  яких опинився я, і які не давали мені 
десь відповісти Вам і щирим серцем подяковати за 
Вашу ласку і прихільність. Львівські так не допе-
кли мені  уливши навіть доносів, що я виїхав зі Льво-
ва зарікшись навіки не писати ніже єдиного слова. 
Але як вернувся до свого любого Киіва, да переслу-
хав раду щиріх приятелів, то троха вгамувався і зго-
дився, що треба цілком сховати власне я і підняти 
раді людей щирих, та знов робити плюнувши на отих 
львівских. Отож і гадав собі в Марці по дорозі до 
Львова, але як занепав на очи так майже два тиж-
дні висидів у темній хаті. Було полегшало — взявсь 
до роботи — і знов погіршало! А тепер наши оку-
лісти присудили мені 3—4 м[іся]ці абсолютного 
спочину очей! Мушу коритися; хоч се гірше ніж ви-
сидіти в острозі. Але ж і те, Дорогий Друже! що як 
нагадаю собі, що можу осліпнути [арк. 48 звор.] 
так буйні краплі холодного поту виступають по 
всёму тілу! Яке більше несчастя може постигнути 
людину, що цілий вік прожила пишучи, як не сліпо-
та!! О гірше ніж смерть!!

Мізкую собі, що в червні рушу куди з Киіва; пев-
не буду і в Галичині, і вже ж не мину Вас, єдиний мій 
Друже!! Треба більш вештатись по світах, та ж та-
ких, де б нічого було читати, щоб легше перебути 
таку покуту. Я раяв Барв[інському] — шоб він на 
літо подався з родиною до Вашого Підбужа. Там би 
і сам він опочив і діти б поправились, а то вони в ёго 
не вельми міцні на здоровья.

А в нашому світі погане дієтся: тьма і тьма да не-
волить; а тут і самі ми додаємо ростичі і тим запома-
гаємо душити нас. Не знаю як то перейдуть у вас ви-
бори: накльовується наче й добре, наче [арк. 49] на 
згоду, але мені здається що канапитися і «радікали» 
доложать рук щоб попсовати справу та знов цілих 
чотирі роки нарікати!.. Провалили вони Січинсько-
го; хто пожуриться що не провалить і других! Та й 
поміж народовцями нема згоди, гризуться за «мас-
лак» та орудують інтригою; бо полохливість не дає 
ім виступити сміливо. — Ой, ой, як ще далеко до 
того щоб конституційно галичане набралися горожан-
ських думок і сміливости! Як далеко ще до того щоб 

світогляд львівської громади сягнув дальше Полтви, 
хиба вже Ваша Наталочка того діжде, а ми — ні! 

Сердечно цілую Вас і Ваших діток, а Ваші пані 
низенько кланяюсь. Коли ласка, то [арк. 49 звор.] 
пишіть ще сюди бо запевно раніш 15/27 червня не 
виїду. Братерски обнімаю Вас. Ваш навіки щирий 
Перебендя.

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 48—49 звор.

43. О. Кониський до Т. Реваковича
13.VІІ.[18]89

[Арк. 50]. Знаєте В[исоко] П[оважаний], До-
рогий мій Друже! нашу приказку: як не верти, а тре-
ба вмерти. То так тепер и мені!.. Попсовались були 
очи; а отсе знов! Так сам винен тому: не поберіг і те-
пер мушу дорого за те платити. Став вже раз отсе 
на віки полишу, що за для письменства — я мрець! 
І от хочу до октябр[я] усе чисто на чисто ликвидо-
вать; а там вже побачу, що й з собою діяти. Нашо-
му брату без очей, сліпнучи, по моєму, не слід і світ 
поганити; тим паче, що все одно: коли вмірать — то 
час терпіть. — Я тільки 10 с[ього] м[ісяця] і р[оку]  з 
«Буковини» довідався про виборні добутки: хоч як 
вони не малі, а більш ніж були; більш навіть того на 
що можна було раховати, відповідно тому як вели 
свою справу Русини.

[Арк. 50 звор.]. Хто ж як не самі Русини попсо-
вали в Тернополі Барвінському? Я тішу себе тим, 
що з шістёх моіх кандидатів (Ви, Барвінський, Сі-
чинський, Гурик, Окуневський і Гешерен) чотирох 
вибрали, значить % далеко більший ніж добула собі 
Нар[одна] Рада! — 

А у нас тут кружляє добре чути буцім у Львові 
буде видавати Ом[елян] Огоновський півурядову 
Руську часопись, а молодіж — свою. Боже помо-
жи! тим паче, що я гадаю, що «Правда» — мусить 
довівши до року, — зупинитись, бо ледві чи спро-
можеться Барвінський поладити іі і вести далі. — А 
вона таки хоч трохи та зробила користного: не нам 
сучасникам, та ще в своій роботі бути судьями, а все 
ж я бачу, що рух пішов і жвавніш і ширш. Навіть 
Драгоманова примусили писати (хоч і несистемно) 
та [арк. 51] ще  в «Зорі», хоч він стілько літ нехто-
вав і ще торік називав «паршивою». — 

Як же Ви жили, Друже!  живете може собі? По-
цілуйте за мене міцно Олютку, та поздоровте за мене 
з іменинами, и Вашу В[исоко] п[оважану] пані з іме-
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нинницею. — Не маю жодноі вже надіі не то що в 
сему році, а хіба коли будь вже побачити ще раз Під-
буж. Упав я, зовсім упав на здоровьі, та не тільки 
физичному, а навіть духовному і моральному. Коли 
б, поміг Биг, хоч дожити до того часу коли видам 
усю Одиссею. Се так важна національна річ, що й 
не сказати: і вже ж коли Ніщинський доложив рук, 
що б перекласти, то великий сором був би нам не ви-
дать. Я був на тому що коли не спроможуся зібрати 
по людях кошти на повне виданья, так готов жебри 
йти, готов і «штани продати», а видати Одиссею.

[Арк. 51 звор.]. Не відомо досі як повернуться 
до неі Галичани. Барв[інський] не пише чи є прену-
мерати на Одисеею, але, мабуть, нема. 

Як Ваше здоровья? чи по торішньому чи ліпше? 
Пробачте що так пишу погано, може чи й розбере-
те; коли ж більш того що не осліп пишу. Сердечно, 
братерськи цілую Вас. Ваш навіки Перебендя.

 ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 50—51 звор.

44. Т. Ревакович до О. Кониського
Підбуж 3 го Січня 1890. 22. Грудня 1889.

Високоповажаний й Дорогий Друже!
[Арк. 243]. З Nадходячими Різдвяними Сьвя-

тами та Новим Роком щедруємо Вам з цїлого сер-
ця: «Дай Боже Вам і Вашій Родинї здоровля, задо-
воленя й всього добра, — Дай Боже великому а не-
щастному нашому народови осьвіти й добробиту!»

Вибачте, що на Ваш лист із 13. VII. ст. ст. я до 
тепер ще не відписав. — Дістав я єго в Дорна Ва-
трі на Буковинї під самим Семиградом, де я гар-
товав моє хирляве здоровлье желїзною водою — 
через 5 тижнїв. [Арк. 243 звор.]. Тимчасом за-
чала ся  нагінка за небувалими у нас зрадниками 
стану, — й я уважав за всказане нїчо не писати, 
бо коли зовсїм невинних Ваших і наших людей по 
криміналах увязнень, тож і я не був певний, чи і на 
мене які неприємности не спадут — тим більше, 
що «nasz moralny rząd polski;», котрий вже довший 
час на галицькій Руси панує, дуже косим оком на 
мене ся дивит.

Nапишіт ласкаво, як Ви ся маєте? Чисьте здоро-
ві? Як Ваші очи? Як лїкарі задекретували, що Вам 
нї читати, нї писати, — так слухайте сего розказу, 
бо лїпше [арк. 244] Вам жити з видющими очима 
й хоть тїшити ся красов природи, нїж борони 
Боже  — отемнївши — мучити ся вік свій.

Ви — хоч не писалибисьте більше — то Ваше 
житє для цїлого нашого южноруського народу дуже 
дороге, бо Ви зробили вже своє дїло в нашій лїтера-
турі, — а порада Ваша устна яко чоловіка, що гаря-
чо любит свій нарід й що ввесь вік свій посьвятив 
для єго добра, є неоцїнена. —

Тому не кажіт, що Ви мертвець. Nіт! Такі люде, 
як Ви, хотьби йіх постигло незнати яке нещастє, 
щоби вже писати не могли, жиют і вічно житимут!

[Арк. 244 звор.]. Шануйте Ваші очі! Nе читай-
те і не пишіт нїчо хоть би й кілька лїт, а Бог дасть, 
що прийдете до здоровля.

Що до мене, то я поправив себе, своє здоровля в 
Дорнї, — коби лиш не вічна грижа, що мене підко-
шує. — Підчас виборів до сойму в лїті 1889 перей-
шов я цїле пекло мук. Поставлено мене на Дрого-
бицький адм[міністративний] повіт  до котрого на-
лежат 3 судові повіти: Дрогобич, Мединичі й 
Підбуж  : / кандидатом на посла протїв дотеперіш-
ного посла Охримовича, Русина вправдї але котрий 
лиш на те послує, щоби мав з чого жити й котрого 
лиш Польска шляхта і ряд при посольстві одержує, 
бо він вічно мовчит а звістну  інтерпеляцію за крив-
ди [арк. 245] руського народа навіть не підписав.

Вже не тїлько вся чужина  всї заволоки польскі, 
ческі й жидівскі стали як оден муж протїв моєї кан-
дидатури, але навіть й руські попи — єдина інтелі-
ґенція руська в повітї, — котрі зразу всї — й панру-
си й Русини Nародовцї — поставили однодумно мою 
кандидатуру, відступили від моєї кандидатури. Ба в 
тїм невидївбим нїчо злого — бо це в конституційнїм 
житю звикла річ — але се стало ся з таков перфідї-
йов, з таков підлотов, що дїткнула мене до живого. 
Бо коли відступили від моєї кандидатури й коли пра-
цьовали над вибором інного кандидата, минї в очи 
казали, що [арк. 245 звор.] они стоят при моїй кан-
дидатурі й впроваджовали мене в блуд. — То огір-
чило мене тим більше, що я тим людям казав перед 
тим, що я кандидовати не хочу й що они мене до кан-
дидатури примусили, виставляючи се яко обовязок 
народний й що они з мене слово взяли, що я від кан-
дидатури не відступлю. — А чи ж я цїлим моїм чис-
тим патрийотичним житєм руським заслужив собі на 
то, щоби зі мною так руська інтелїґенцїя поступила? 
А нарід — в Дрогобицькім повітї — темний, темні-
сенький, не знає, що є конституция, на що є сойм, на 
що рада державна, на що рада громадська, — не знає 
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[арк. 246] на що посол! І як має знати, коли жаден 
піп му того не скаже, бо боіт ся говорити, а читаль-
ней нема зовсїм, а шкіл дуже мало і то дуже злї!!!

Оджеж все то привело мене до чорноі задуми, — 
і якбим ся був з Галичини не вирвав і якбим не вляв 
в себе много желїзноі води й якбим не мав весело-
го товариства коло себе, то хто знає, чи і живбим 
сегодня. —

Но в загалї справи руського народу поправили 
ся  — через енергійне й розумне виступленя горстки 
15 послїв руських в соймі. Тому ж то  Rgąd morаlny 
напудав ся а предвидївши тоє й боячи ся, щоби Цен-
тральний [арк. 246 звор.] Рад Віденьский не ви-
рвав Русинїв з під нїг польских заінсценував процес 
великий кримінальний протїв Русинїв (й австрій-
ських і Российських) буцїм то они від Австрії від-
ривати ся хотят; мисль Rgądи morаlnи — то були, 
напудити Цісаря й найвисші сфери, щоби Русинам 
не попущати. Але чи тї штучки довго могли удава-
тися? Минї видит ся, нїт. — Шкода, що «Правда» 
не виходит; але наша австрийська т. зв. інтелїґентна 
безхарактерна голота не варта жадноі лїпшоі духо-
вноі поживи! Она крайцара жалує — видати на 
книжку або на ґазету. —

Бувайте минї здорові! Всїй Вашій Родинї низень-
кий наш поклїн! Що робит П. Ґеня? Що робит 
Юрко? Ми згадуємо нераз Вас Всїх! Моя жона за-
силає Вам сердечне поздоровленя. Цілюю щире Вас 
люблячий

Титко Ревакович
ІЛ  ВРТ. —  Ф. 77. — Од. зб. 126. — Арк. 243—246 звор.

45. О. Кониський до Т. Реваковича
1/13. 1890. Киів

Серцю любий, душі дорогий Друже! 
[Арк. 52].  В перший ранок нового року, перший 

мій привіт посилаю до Вас, до Вашоі родини! Бра-
терськи обіймаю і пригортаю Вас до свого старого 
лоня,  до свого незапечатаного ще і теплого серця,  
дружніми устами палко цілую Вас і поздоровляючи 
з новим роком, бажаю Вам — усëго того, чого й самі, 
здорові, собі бажаєте, а перш за все здоровья добро-
го, життя  щасливого і віку довгого. —

Гей, Брате мій! Як же ми довго-предовго не обзи-
валися оден до одного, та не будемо, бо й не можна 
оден одному докоряти тим; бо що ми вдіємо «коли 
так наша піч пече»; коли «і тут і всюди скрізь пога-

но!..» Погано, справді препогано! озирнешся назад і 
таки нічогісенько доброго чим би можна було згада-
ти, за що б варто було подяковати минулий рік!.. Ки-
нешь оком наперед. — То ж святе! али сумно! «Тихо 
всюди, глухо всюди! Що то буде, що то буде!..»

[Арк. 52 звор.].  На старості літ — я вже й з тою 
удовою зжився, коли б отой новий рік наділив руси-
нам більш щирости, більш згоди, більш братолюбія, 
а то ж дожились ми до пустого кінця: «гриземося за 
маслак смердячий», а з тієі гризні і Господи Божень-
ку», яке лихо зростає! От хоч би взять торішні випад-
ки: і ваши вибори і оту спробу — у Львові Франка 
и т. — у Киіві — Арабажина і т. Столяка, вона зза 
«маслака смердячого», а спільно лихо отут же з неі 
придбали та же не знали на чому вона опошилася?

Нерозумні діти, збаламучені вибриками, не хо-
чуть уважати, що вони своім самолюбством працю, 
керваву працю, кількох літ повертають на Сизіфову 
роботу!

Думаєте, Друже мій! що у нас менше демораліза-
ціі, ніж там у вас! Коби б то! так же ні! за  останні 
10—15 літ на цій ниві у нас зроблено справді такий 
величезний «поступ», що ми хоч кого попередили.

[Арк. 53]. Що до письменства, так і тут торік лед-
ві, чи придбали ми що; хиба тілько Одиссею, на сей 
добуток я дивлюся, яко на вельми значний національ-
ний добуток, і він стає для мене великою утіхою; коли 
б тілько спромоглись довести се діло до кінця. — Сей 
рік починається одним добрим заходом Шухевича ви-
давати часопись для дітей, та не вгадати як поведе її 
Шухевич: річ се вельми трудна, дітям треба давати 
свіжу істововну харч духову і тут треба і змісту добро-
го і тенденціі  відповідноі нашим потребам, і прегарноі  
форми і свіжоі, чистоі, бадёроі мови. От же ледві чи 
дасть отсе все Шухевич, але поможи ëму святий!

Здоровья моє, як кажуть: ні в тин, ні в ворота! 
очи, спасибі ім — ліпше, а нерви неслухняні!.. Вже 
ж треба очи берегти, але ж, Друже мій! як його, в 
Бога берегти, коли рука свербить!... Звістно «зви-
кла собака за возом, так і за саньми бігом».

[Арк. 53 звор.]. Як дотягну до Мая, то треба ку-
дись буде їхати до якогось коваля, що б підковав тро-
хи, гаки нові наварить, то ще може зіму прошканди-
баю, а то старі гаки зовсім вже зовсім вже позбива-
лися, ковзаюся вельми!

Як же здоровья Вашоі дорогоі Пані? ваших діток? 
Олютка — мабудь  —велика вже! От-от придуть 
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люде за рушниками! Нехай же пильне пряде!. А вже 
як доживу до іі весіля, то де б не був, а приіду що б 
старими ногами ушкварити «метелицю»! Най же вони  
обідві — серденька моі любі! здорові ростуть, та щас-
ливі будуть! Бувайте здорові та раз цілую Вас! Пи-
шіть не забувайте старого горопаху. Перебендя.

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 52—53 звор.

46. О. Кониський до Т. Реваковича
1/13 квіт[ня] 1890 З Киіва

Христос Воскрес! Дорогий мій Друже!
[Арк. 54]. Щирим серцем поздоровляю Вас, 

Вашу дорогу Пані і Ваших любих діточок з Велико-
дним святом: дай Боже весело, та при здоровьі про-
святковати, та ще довгих — предовгих літ діждати, 
внуків та правнуків тішити.

І не сказати як порадовав мене Ваш дорогий лист, 
що прийшов до мене учора у вечері. Спасибі, спаси-
бі, спасибі!

Ба!  та до Волосянки, до Ваших дорогих батьків  — 
я не поїхав би, а полетів, та коли ж приборканий! За 
отсю зіму, властиво за увесь той рік — здоровья моє 
так підупало, що просто став я гнилою колодою. І чую 
і бачу як роспадаюся. От через се трудно мені тепер 
вибратися самому в таку далеку путь; треба що б 
хтось мене в дорозі доглядав; значить треба знайти 
доброго молодого товариша, або товаришку. А воно, 
і Господи!  як би я жадав ще раз побачитись з Вами 
та подихати гірським повітрям Волосянки!.. 
Наклёвуются й інчі ще притичини: ніби захожуєтся 
щось на війну; а до того з Галичини воняє «Івановою 
хатою»… Ляхи й подохнуть, [арк. 54 звор.] а ма-
будь не навчаться відріжняти чорне від білого!  По-
луда у них велика на очах. — А проте ще часу дово-
лі, — певна річ — одно: коли доживу, то можна буде, 
та неотмінно 4/16 серпня року 1890 буду пьяний у 
преславному селі Волосянці.

Такі правда, що галицькі русини захожуються ора-
ти на розум, і приймають ті думки — проти яких рік 
тому назад — змагалися руками й ногами. Се добра 
ознака; але на мою думку: Романчук в голову захо-
дить: кінь не стане до віку волом, а віл конем; зна-
чить нічого до сего й рук докладати.

Наше тут житья литературне зовсім тяжке: клята 
цензура, немов той скажений пес, лютує, та рве. Смі-
тья — той не забороняє, аби те що хоч трохи люд-
ське — зараз і черкає. Одначе о Одиссеі якось про-

скочила путяща книжечка, видана Комарем, збірни-
чок приказок, що за останні 25 літ, — вештаючись 
по сьвітах назбірали люде. — Три тиждні вже ле-
жить у Киівській цензури мій збірник; властиво пьят 
оповідань; назвав [арк. 55] я ëго «Запомогою», бач-
те: думаю видати на користь голодних русинів Гали-
чини. Нема там нічогісенько, вже таке все цензурне, 
та прецензурне; але святий  знає, чи пустять єго. Оче-
видно стало, що цензура налягає вже не на зміст, а 
просто на нашу мову. — Пішов я до миністра преси, 
вказував — яке лихо коіть сам собі уряд своіми дур-
ними думками та нелюдськими утисками; та звіст-
но  — нічого з того! Ол[ександр] Барвінс[ький] пише 
до мене, що послухався моєі ради і послав до мині-
стра нашого Одиссею, просячи щоб пропустили в 
Россіи. От же ледві чи пропустять: вже ж в Одиссеі 
сепаратизму нема; соціализму теж; і школи наші аж 
за надто вже классичні, а проте я не певен; і швидче 
сподіватися, що відповість «отклонить».

А коштовне ото придбанья Одиссея? Шкода — 
що помилок сила; у Барвінського таки нігде і ніко-
ли нема доброі коректи; такіх помилок — що з них 
аж очи на лоб лізуть — він не добачає; ученик би 
IV кл. ліпше догледів. — Одиссея се таке наше на-
ціональне придбанья, про якого можна прирівняти 
хиба Евангеліе; хоча перекласти Евангеліе непомір-
но [арк. 55 звор.] легше, ніж Одиссею. Таким чи-
ном наше поколіннья, почавши з граматки, скінчи-
ло свою 30літню працю Одисеею. Буде з нас! Не-
хай тепер діти роблять. Побачимо — як розий дется 
Одиссея: воно повинно б бути на столі у кожного 
освіченого русина.

Сподівався я що Шухевич спорудить добру газет-
ку для дітей, але він і назву навіть придбав не по на-
шому! Дзвонокъ!!1 Чом же не дзвоник! І зовсім нема 
педагогичного хисту. Подає чортовщину таку що 
бридко й до рук взяти! Наш уряд дав Дзвонку дебет, 
але коли він не поліпшає, тож цур ёму, пек! Попович 
краще веде Библіотеку2, шкода тілько що маленька 
вельми; коли б хоч аркушів 4 на м[іся]ць.

Бувайте здорові! Сердечне обнімаю і цілую Вас. 
Не забувайте про свого щирого друга Перебендю.

1 Дзвінок (коментар Т. Реваковича).
2 Бібліотека для молодежи. Вийшло 10 річників в Чер-

нівцях якось від 1884 під  редакцією Омеляна Поповича 
(коментар Т. Реваковича).

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 54—55 звор.
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47. Т. Ревакович до О. Кониського
Підбуж 8 го Цьвітня  1890.

Високоповажаний й Дорогий Друже!
[Арк. 247]. З надходячим Великодньом Дай 

Боже Вам, Вашій Дружинї, Вашим Дїтьом і Всїм 
Другам нашого нещастного народу кріпкого здоров-
ля, многих лїт й всього добра.

Дай Боже, щоб Ви дїждалися побачити, що Ваші 
думки, котрі Ви цїлий Ваш вік в своїй душі лелїя-
ли, починают ся сповняти. Тодї б не були даремнї 
Ваші тяжкі болї, що Ви їх від 30 лїт душевно і фі-
зично переболюєте.

Хоть яка мрака тяженька обгортує цїлу нашу пре-
красну землицю, то однаковож здаєся, що починає 
сонце продиратися хоть в однїм куточку єї — на на-
шій Галицькій Руси. От сповняє ся одно Ваше ново-
річне бажаня з сего року. Ви писали: «Колиб отсей 
новий рік надїлив Русинам більш щирости, більш зго-
ди, більш братолюбій!!» [Арк. 247 звор.]. Оджеж 
здаєся, що до того у нас доходит — і Дай Боже, щоби 
дїйшло: тоди може скорше двигнуло ся в Австрії. — 
Я сам вважав з давних давен — від яких 30 лїт — 
наших панрусїв за зрадників,  що за 30 сребренників 
продают Nарід й що служит чужому Богу. Однакож 
набираю пересьвідченя, що хоть межи ними є люде 
— особливо публїцисти — що сут купленї, щоби не 
дати народови руському тут в Австрії врости у силу, 
щоби єго просьвітити й обогатити, — то таких людей 
є мало, а переважна часть панрускоі партїї складає ся 
з людей, що хотїлиби добра народа нашого а лиш не 
маючи потрібноі осьвіти думают, що централїзація в 
духу Аксакових, Кирьєвских і прч. може народови 
нашому помогчи; чи та централїзація має бути лишень 
лїтературна, чи і полїтична, о  тїм більша часть 
[арк. 248] і не здає собі справу, бо за надто духово 
низько стоіт і за надто сервілїстична; в загалї гадки у 
наших так званих панрусїв в жаднїм взглядї не є яснї; 
они ж — а то і їх передовики публїцисти — не відва-
жуются навіть на чисто язикову централїзацію, бо пи-
шут «язичієм», котре самі Росияне висьмівают. — 
Конець кінцїв: так народне старшиництво руські як і 
т. зв. панруське годят ся до спільного дїланя над під-
несенєм наших народних мас в Галичинї. З того го-
дженя є вже користи, як підказали вибори соймові,  — 
а будут ще більші, як покаже будущина.

З ляхами же у нас згоди бути не може, — а то анї 
з станьчиками, анї з демократами, котрих тут саме 

польске товариство зове «тромтадратами». (Стань-
чики небуют права руского народу і в теорії і в прак-
тицї. Тромтадрати признают звичайне в теорії права 
руского народу і при каждїй спосібности, де они зі-
йідут ся з [арк. 248 звор.] Русинами пустословлят 
«згодї» й вносят текст: «Kochajony!» Nо як тїлько 
домів вернут, то зараз до Русина, що notabene не вміє 
інакше говорити, як по руськи, не заговорит інакше, 
як по польски, не промовит інакше, як тїлько «То ро-
бит зараз в актї урядовім навіть з Михайла: Michał, 
з Івана: Jana, з Nиколи Міkolаjа, з Дївчура:  Dziwczura, 
з Йосифа Здендика: Jozеf Zdendziak. В нашій ґазет-
нїй лїтературі (народнїй) йде тепер живійше житє.  — 
В публичнїм житю виступуємо чим раз більше сьмі-
ло; отверто протїв безхарактерности народнїй підло-
тї й зрадї. А і то поступ. 4. Серпня 1890 дасть Біг 
діждати обходимо в в Волосянцї 50 лїтну річницю 
подружя моїх Родичів й 50 л[ітній] ювілей Сьвя-
щеньства мого батька. Якби Ви були в Галичинї, над-
їємось, що нам ту приємнїсть зробите, що прибуде-
те до нас на се сьвято. Ми звідти їдемо 2. Серпня, 
виїзджаємо з Підбужа, здаєся  3 го будем через 
Стрий їхати; цїлий Серпень будем в Волосянцї, як 
урльоп дїстану. Як би Ви до нас на довший час при-
їхали, дуже би нам мило було. Ми обоє здоровимо 
Вас й Вашу Родину сердечно. Ользі і Nатальці цї-
люют Вам руцї. Ваш Титко Ревакович.

ІЛ  ВРТ. —  Ф. 77. — Од. зб. 126. — Арк. 247—
248 звор.

48. О. Кониський до Т. Реваковича

19/31 липня 1890
Дорогий мій Друже!

[Арк. 56]. Довго-предовго не писав я до Вас, спо-
діваючись, що таки хоч що, а приїду у Волосянку на 
4 серпня1. Але бачу, що се марна надія; здоровья моє 
так знівечилося, що не спроможен я зробити таку ве-
лику дорогу. Ви піймете віри як прикро і тяжко мені, 
що я не можу вкупі з Вами святковати юбілею Вашо-
го в[исоко] п[оважаного] татуся і особисто поздоро-
вити і ëго і Вас. Перший би летів туди, та коли під-
борканий і мушу седіти на селі і дурити сам себе, що 
нибі то набираюся тут здоровья. А справді так тут ще 
гірш ніж у Киіві: правда: повітря чисте, спокійно, жан-
дармів не видко, зате ж бачачи в вічи народні злидні 
і темноту, нерви ще гірш турбуются і часами так душу 
перевертають! «І тут, і всюди, скрізь погано».
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[Арк. 56 звор.]. Так ото стративши зовсім вже 
надію бути у Волосянці 4 серпня прошу Вас, Дру-
же мій! красно поціловати за мене і поздоровити Ва-
шого в[исоко] п[оважаного] юбиляра і доручити ëму 
моі поздоровлення. Душею і серцем я буду з усіми 
Вами у Волосянці 4 серпня. Дай Боже діждати і ëму 
і Вам ще й 75 літнього юбилею. Поцілуйте ручку і 
поздоровте за мене і Вашу дорогу неню.

Висилаю сей лист заздалегідь, бажаючи, щоб в 
день Свята обізвалося і моє щиро сердечне поздо-
ровлення, телеграми звідсіль вислати не можна. — 
Гадаю перебути тут до 10—15 серпня, аж 15 верес-
ня буду вже у Киіві. Поки до 10 серпня адреса за-
лишається вX с. Бровари Остерского уезда 
Чернигов[ської] губернии. 

Цілую ручку Вашій в[исоко] п[оважаній] пані; ді-
точок [арк. 57]  Ваших обнімаю кріпко. 

Мій Юрко2, іхавши ще з початку червня на село 
до профессора Лучицького, наказав мині, коли поі-
ду до Волосянки поціловати за ëго «старого діда Ре-
ваковича і молодого того що в Підбужі і діток ëго»  — 
так отсе я й виконую ëго наказ і Вас за ëго цілую і 
«діда» прошу Вас поціловати.

Нового доброго у нас нічого не чути. Скрізь тьма 
і тьма. А що у Вас? Vivat Буковина! Має трох русь-
ких послів. Здається се вперше з того часу як існує 
Буковина. В сей справі треба признати велику за-
слугу «Буковины» і Тимінського, тай Вашоі праці 
чимале зерно є там. Братерскі цілую Вас. Ваш наві-
ки Перебендя.

1 4/8 1890 Родичі моі обходили  своє золоте весілє, а над-
то батько 50 лїт сьвященства (приміт. Т. Реваковича).

2 Син Олександра Кониського, що був у Підбужи з 
батьком (приміт. Т. Реваковича).

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 56—57 звор.

49. Т. Ревакович до О. Кониського

Підбуж 13/1 Жовтня 1890
Дорогий Друже!

[Арк. 249]. Десь марикуєте собі на мене, що на 
Ваші сердечнї письма до мене й до мого Батька Ви 
до нинї відповіди не маєте.

А то дїставім Ваш лист, колим до Волосянки при-
їхав; тут бувєм 3 тижнї із великов родинов (до сто-
лу все нас сїдало коло 20 осіб), та не мож було тоди 
писати; вернувши до Підбужа —  мавєм до роботи 
з судом а потому з комісійов із трибуналу апеляцій-

ного, котру наші  «bracia» на мене за то звели, що я 
з руськими партїями протоколи по  руськи пишу (що 
наші устави дозволяют); оджеж хоть ся тїганина ще 
не скіньчить ся —  й хто знає як ся скіньчит, то од-
наковож відписую, щоб Ви довше не ждали.

Сердечно Вам дякую в моїм імени і в імени мого 
Батька, моєї матери й цїлоі моєі Родини за тї щирі 
сердечнї слова, що Ви були ласкаві переслати нам на 
ювілей 50. лїтя подружя моїх Родичїв. — Дай Боже, 
щоби і Ви щастливо дїждали ся, сьвятковати таке 
родинне сьвято у себе. —  Ви нам всїм дуже вели-
ку утїху зробили Вашими цїнними листами.

[Арк. 249 звор]. Як жеж Ви ся маєте? «Дїло» 
писало, що Ви ся маєте значно лїпше вернувши те-
пер у Київ, якесьте з Київа з початком лїта виїхали. 
Дай то Боже!

Ви пишете: «І тут —  і всюди скрізь погано!» —  
Nа горе і минї треба й слова Тарасові повторити, щоб 
коротенько  схарактеризовати положеня нашого на-
роду нещастного. — Замість, щоби наш нарід  йшов 
в осьвітї й в добробитї материяльнїм наперід, то він 
або лишає ся на тїм низькім ступини, як єго історія 
поставила, або й ще іде в зад. —  Межи інтелїґен-
цїйов народного сторонництва руського нема най-
меншоі солїдарности; кождий йде особняком й кож-
дого вбивают особняком. —  За то партїя «обєди-
нительна» сильно зъорґанїзовала ся і скріпила 
ся  — й має добрих і осьвідчених учителїв а надто і 
велику матеріяльну поміч; ряд наш на нещастіє цї-
лим своїм потупованім скріпляє ту партїю.

В лїтературнїм взглядї — дихаємо лиш [арк. 250] 
публїцистикою; научнї цїли не виходят; хіба бисьмо 
зараховали історію Руси, що випрацьовав Олексан-
дер Барвіньский, а що видала «Просьвіта», — та 
перевід Ґетого Reinecke Fuchs що зладив по май-
стерськи Іван Франко під іменем «Микита Лис» —  
а що «Дзвінок» видає, —  та історію лїтератури на-
шоі, котру дуже старанно опрацьовує проф[есор] 
Д[окто]р Омелян Огоновский.

Шкода, що «Правда» впала; а хоть тепер знов би 
ю зачали видавати, то ледве, чи і тих пренумерантїв би 
дїстала, що мала, бо заколибане довірє в істнованє єї.

«Зоря» піднесе ся під фактичнов редакційов Ва-
силя Лукича із Станїславова; підписує яко редактор 
інний чоловік.

Найлїпше редаґованї: «Народ», «Батьківщина», 
«Дзвінок», «Буковина», «Учитель», «Зеркало» — 
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не зле редаґоване. «Дїло» лїпше [арк. 250 звор.] 
редаґоване, як давнїйше, але все ще млаво, — і для 
того не ширшає на вплив. — Великий брак у нас лю-
дей. Особливо брак нам такого проводиря як був 
с. н. Володимір Барвіньский і такого знатока еконо-
мічних і фінансових стосунків, як був с. п. Володи-
мір Навроцький. — Через то ходимо всї на помац-
ки; а тут ще до того, хто лиш із тоі нашоі мірноти 
трошки голову до гори здійме, зараз дїстане і від на-
ших «braci», і від наших обєдинителїв і від ряду — 
буком по голові; і мусит знов наступити гробова ти-
шина. — Вибачте, що не пишу весело до Вас, але я 
не хочу Вас дурити — дарма що Вас засмучу. Тяж-
ко нам тяжко; але прецїнь може не убют нашого на-
роду; прецїнь може і Біг над нами змилосердит ся  — 
тим більше, як ми честно жиємо; працюємо.

Здоровлю і цїлюю Вас сердечно. Моя вся роди-
на і близша і дальша засилає Вам сердечний свій по-
клїн й поздоровленє. Засилаємо всій Вашій Родинї 
наші поклони — а особливо уцїлюйте від нас Юрка 
за те, що на нас не забув. Титко Ревакович.

ІЛ ВРТ. —  Ф. 77. — Од. зб. 126. — Арк. 249—250 звор.

50. О. Кониський до Т. Реваковича
З Киіва 31 грудня [18]90 

Дорогій мій Друже!
[Арк. 58]. В переддень, так мовити на порозі, но-

вого року, щирим серцем вітаю Вас і поздоровляю і Вас 
і Вашу любу родину з новим роком! Пошли Вам Боже 
в новому році усього нового доброго, чого самі собі ба-
жаєте, а головна річ: здоровья, здоровья і ще раз здо-
ровья! По собі бачу — як то тяжко без здоровья: не 
живешь, а валяєшься гнилою, мовляв, колодою! 

Вельми винен я перед Вами, що на дорогий лист 
Ваш досі не відповідав, вибачьте мені: за те тепер на-
говорю Вам стілько, що читатимете, аж утомитесь. Я 
вельми радий, що Романчук відважився на-решті сту-
пити на ту стежку, на котру, коли не забули — ради-
ли ëму ступити ще року 1885, а вже два роки, чи тро-
хи більш тому назад, притьмом налягали, що іменно 
неминуче треба вчинити те що тепер він вчинив. — 

Ото ж доволі часу пропало марне. То ліпше пізно, 
ніж ніколи. Здалека і не все відаючи трудно мені су-
дити і правдиво розуміти — як там воно у вас і що до 
чого. Здебільшого — я розумію і радію, але є одна 
така річ — якоі я зовсім не тямлю, не розберу і від 
якоі аж мороз поза шкурою йде. Се ні що більш як 

зъеднанья ваших «радікалів» з москалофилами. Що 
останні [арк. 58 звор.] не мов ті пси скажені, наки-
нулися на Ром[анчука] — се річ зовсім натуральна, 
вони добре тямлять, що Ром[анчук] засудив іх на 
смерть, а вже ж коли людина вмірає, так в останній 
агоніі, вона не самовито кидаєтся. Ну, а з якоі речи 
поєдналися з ними і з піною на губах накинулися «ра-
дікали»? Скажіть мені і про се щиро? Мене мучить 
отся невідомость, найпаче коли починають люде і га-
зети додавати всячину. А тут говорять вельми багато 
прикрого, паскудного про декого з ватажків «раді-
кальноі» партіі, і про орган іі «Народ». До мене ді-
йшло ëго тілько двоє чисел і з них пахне москалофиль-
ством, хоч і не Марковським, а все таки не гарним.  
Диковинно було довідатись, що панславистичний 
«День» повітав «радікалів» яко своіх прихильників. 
Орган старих — офиціальних панславитів, на чолі ко-
трих стоіть Игнатьевъ, — «Славянскія Извистія» 
прямо каже, що «радікали» і орган іх «Народ» при-
хильно стосуються до Росиі, іі уряду і до «історичноі 
партіи в Галичині — до твердих»… Далі такі подлі 
часописі запродавці — як «Москов[ське] Вид[ання] 
« — «Кіевлянин» і Ко ще ліпше говорять. А людська 
гутірка додає прямо, що Франкову книжку «В поті 
чола»  наша цензура пустила в Росію — відповідно 
протекціі Маркова, котрий вдавався до Себлера, а 
Наумович до Побідоносцева. Тому б то Франків 
«Народ» і спинаєтся на диби за «объединеніе». Го-
ворять богацько ще де чого такого, що коли в ëму хоч 
половина правди є, так прямо — годі жити, а ліпше 
петлю на шію … . Знаючи самолюбну вдачу Фран-
ка і Павлика, я легко розумію, що вони могли кидати 
колоди під ноги народовцям просто з заздрости; чому, 
мов, не наше зверху. Розумію я з якоі речи бігають на 
взаводи перед новими ворітьми такі безвусі филосо-
фи і публицісти, що радять раду за новим 
Ак[адемічному] братстві і не свідомо йдуть на авості 
у москалефилів; але ж [арк. 59] що гадати про Оку-
невського і ін[ших]? Вже ж нехай хоч який він буде 
собі раціоналиста, нехай не годится  з програмом  
народов[ців] за те ще Ром[анчук] до політики приче-
пив і релігію, але ж  не може він не розуміти, що тре-
ба раховати й на практичні обставини…  Ідеали — 
треба становити широкі, чим ширше тім ліпше, та ро-
зумній голові не можна ж нехтовати і сучасним 
житьям; не можна не знати, що до ідеалу зразу не пе-
рескочить. Нарешті розум і щирість до добра народу 
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примушує мене, коли я з кім не гожуся, коли я певен, 
що моя стежка єдино спасенна, а стежка другого, або 
хибна, або вельми далека, так я повинен іти своєю 
стежкою, не шкодячи умисне другому. А інакше я був 
би людиною не толерантною, ego — не культурною. 
Терпимость перша ознака культури. Най собі буде 
людина хоч яка знаю що, освічена, розумна, але коли 
вона задирлива, ганьбить и лає кожного хто не так 
думає, то така людина цілком не культурна. І на скіль-
ко до мене приходять звістки, так знати що фракція 
Павлика — визначається більш за все задирливос-
тью, нетерпимостью — значить бракує іі культу-
ри.  — Кажу Вам: для мене ота боротьба яка повста-
ла між «радікалами» і народовцями — просто темна 
вода в лабельцях! Ви зробите вельми велику ласку, 
коли виясните: за що люде так люто гризуться? За 
ким з них правда? Хто винен? Чи нема тут часом осо-
бистих рахунків і інтересів самолюбства? Ви чоловік 
тямущий і знаєте діло і серце у Вас чутке — от же й 
скажіть мені хоч коротко та щиро. 

[Арк. 59 звор.]. Що то дасть нам новий рік? У 
вас, певна річ, він буде чимсь ліпшим ніж старий; а 
що до нас!.. жадноі надіі нема! Ciсho wszędzie, głucho 
wszędzie!..

Про себе нічого доброго Вам не можу сказати: 
здоровья зовсім виснажилося; всяку писанину ки-
нув, мусив кинути!.. сновидою наче неприкаянний; 
да жду не дождуся весни. Бачте, ще й третини зіми 
не минуло, а я вже про весну… Се ознака старості. 
Навесні, коли доживу, зараз подамся кудись — ще 
й сам не знаю куди — мандрувати. Те літо вештав-
ся по Черніговщині, тепер може по Киівщині; може 
зберуся і до Ваших гір, та ледві; далеко вельми.

Ще раз цілую і Вас і діточок! Нехай ростуть здо-
рові, та щасливі. В[исоко] п[оважаній] Вашій пані 
низенько кланяюся.

Не забувайте про мене. Ваш навіки щирий 
Перебен[дя].

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — П. 2. —  
Арк. 58—59 звор.

51. О. Кониський до Т. Реваковича

16/28 квітня р. 1891
Дорогий Друже мій!

[Арк. 60]. За кілька день — наступить Святий 
Великдень! З ним і поздоровляю Вас і Вашу пані і 
Ваших діток. Вельми б був радий коли б моє: «Хрис-

тос Воскрес!» пришло до Вас на сам Великдень, ста-
лось першим поздоровленням і нагадало Вам щиро-
го — хоч і далекого та близького серцем і душею і 
думками друга. Писав я до Вас давненько, ще в січ-
ні, а від Вас ще давнійше мав звістку. Препогано же 
ми робимо, що так ряди-вгоди обзиваємося оден до 
одного! І з якоі се причини? Нехай таки у Вас — 
стілько клопоту до праці з усякима «багатëх з нами», 
що не диво — коли й не влучите вільноі години про 
листовання; але от ж? — Еге! Чому я не писав же 
до Вас більш ніж три м[іся]ці? Часу ж у мене дово-
лі! Вже ж і не тому щоб коли будь не згадував Вас; 
ні! [Арк. 60 звор.]. Єдина тому причина — брак 
здоровья! Не здровья физичне, зовсім зіпсована не-
рвова система. Тяжко впливає і на дух і от, майже 
цілу зіму, а найпаче весну (холодна весна у нас вель-
ми, мокра дощ щодня; досі ще не було теплоі весня-
ноі днини!) я просто «валяюся гнилою колодою» від-
бившись і від діла і від людей!

Великою втіхою стають мені під такі години тяж-
кого суму — добрі вчинки в Галичині: мигає в них 
проміння доброі і певноі надіі на красчу будущину 
народу руського. Дарма що разом з тим стоіть там 
у вас хаос первозданий, дарма що йде нелюдська ко-
лотнеча, цьковання і закидання грязюкою істинно 
честних людей і добрих патріотів!.. Набрешуться та 
й перестануть! Клевета, брехні, підлоги і така інча 
«артиллерія», якоі вживають проти добрих робит-
ників — горлачі [арк. 61] з чорного і з червоного 
таборів — річ звичайна! В годину агоніі людина ки-
даєтся на всі боки, не тямлячи й не розбіраючи ні-
чого!.. Злива ж — коли великий вітер здійме де в 
степу вихор — так летить останній куди попаде ні 
нащо не вважаючи, доки не розвієтся!.. Нехай, кажу 
я: полова одійде з вітром, рудяк упаде десь близь-
ко, а добре зело — покотиться далі і люде зберуть 
єго чистим, провіяним. Колотнеча — єсть доказ жи-
тья, хоча важко і гірко перебувати іі. Ніколи ще в 
Галичині не спостерігав я такоі великоі потреби на 
працю й роботу яку бачите нині: тут й показати себе 
і свій розум, йдучи просто, сьміливо, не вважаючи 
ні на які цьковання і кусання і йти не збочуючи ні же 
на один ступінь, не поступаючись ні ж єдиним ма-
ковим зерном, — ні своім ні чужим; не піндючачись 
перед побитим і не впадаючи до ніг ніколи; не чиня-
чи таких школярських [арк. 61 звор.] вибриків яких 
допустився на превеликий жаль — Окуневский і які 
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часто-густо викидає зовсім мало культурний, хоч за-
взято задирливий Драгоманівско-Франківсько-
Павликівский «Народ». Кожному своє!.. От і все! 
Я певен що з того брикливого стрижчати «Наро-
ду»  — виросте колись добра везюча коняка; аби 
тілько воно не забігло часом попастися тією пашею, 
що росте не на наших степах і лугах. Та паша отру-
єна і трутка для нашого народу, хоча, як бачимо, ко-
ристи є тому хто звик випивати іі. 

Як ж В[исоко] п[оважаний], Друже Дорогій! жи-
вете з Вашою родиною любою? Чи великі вже Олют-
ка і Наталочка? Як Ваше здоровья, властиво нерви 
Ваші? Пишіть до мене: старому інвалідові — тепле 
слово дружнє — єсть цілющій бальзам. Сердечно 
цілую Вас. Ваш на віки щирий Перебендя.

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 60—61 звор.

52. О. Кониський до Т. Реваковича
З Киіва 21 ІІІ. [18]92

Гей, Дорогий мій Друже!
[Арк. 62]. Я так винен перед Вами, що коли б 

навіть у Сірка очей позичив, то все б таки соромно 
було! З відколи то я не одзивав ся до Вас! А спита-
ли б Ви: чому? то й не тямив би що сказати!.. От, 
далебіг!.. Чи годится ж таки так між добрими прія-
телями? Помінялися ми об новому році — картка-
ми, тай замовкли. Годі ж нам мовчати! Ой нумо ли-
шень хоч теревені — знати. — 

Я ще з кінця жовтня занепав був на ту кляту інфлю-
енцю, та щей тижнів шість, коли не більш і пролежав 
і вже з того часу й досі не прийду в себе: голова якась 
тьмяна, кашель, —  бодай би єму путья не було! —  
гнобить що ночи гірше всякого москаля! а отсе на тім 
тиждні нове лихо пришкалює: катар в шлунку... Ну, 
звістно недуг тіла обзивається й на душі; і не диво що 
й на душі —  хмарно, тьмяно; хоча й добре бачу, що у 
вас там займається [арк. 62 звор.] на світ. Знати, що 
не марне пішла тридцятилітня праця ваша. То дарма, 
що галабурдники з обох боків накинулися! се добра 
ознака! накидаются тілько на те що живе і дає велику 
надію на добре житья. На мертвий трут ніхто не на-
кидується. Певна річ, що робота Ваша і Ваших при-
хильників визьме гору; бо в роботі супротивного табо-
ру перш за все бракує елементу морального; а міц-
ною  — треба вважати ту тілько діяльність, —  чи вона 
політична, чи культурна, чи в загалі житєва, що конеч-
ною метою має моральний елемент. — 

Як Ваше здоровья? як Ваша дорога родина? як 
старенький Ваш татусь? чи здоровенькі? —  Як 
Ваша Олютка? Мабудь досі вже доросла, вродли-
ва і розумна дівчина? Я певен, що такою вона є і ін-
чою, здається мині, не може вона й бути. А [арк. 63] 
Наталочка? теж, мабуть, гарно виросла! —   Нехай 
росте, та здорова буде!

Де літуватимете? чи не поїдете на Буковину? Еге! 
і там добре, ліпше ніж в Галичині іде руська справа. 
Як то ім доведеться на виборах, чи вийдуть. Дай 
Божи! Буковина повинна йти швидко, бо шкаралуп-
ників там нема; преса —  владива —   одна шлях-
та  —  в руках народників і антогоністів у неі нема.

Я гадаю з половини мая рушити в подорож не схід, 
але на Чорноморщину і Кавказ, а коли кишеня да 
здоровьє дадуть — так і в Бушу, а потім вже підеть 
може й на Буковину. Звістно — коли Господь Бог 
оборонить нас від того тяжкого-претяжкого лиха 
людського, на яке тепер не можна не сподіватися: 
кажу провину. Цур ій! Гіршого лиха і в сьвіті нема. 
Чи доживемо ми, — ні, не ми, а хоч діти наші до 
того бажаного [арк. 63 звор.] сьвітлого часу, що 
люде, замісць суду, гармат  та динамиту і мелениту  
вживатимуть суду совісти?! бо що ми усі ті слова про 
гуманізм, поступ,   цивілізацію, — коли вони будуть 
тілько словами і не перейдуть на факти.

Ну, то се, мовляв, не наше діло; а от що там у Ва-
шій пресі доброго нового? Успіх руського письменства 
в Галичині мене вельми інтересує, так не диво: робо-
ті на ниві рідного слова я віддав цілий свій вік і от, не-
бавом лише (в листопаді 93) тридцять пять літ моєі 
праці; так цікаво спізнати добутки гуртовоі роботи.

А поки що — бувайте здорові та Богу і людям 
милі; перекажіть мій сердечний поклон Вашій 
В[исоко] п[оважаній] пані, а діток за мене поцілуй-
те. Я ж щиросердно цілую Вас. Ваш довіку щирий 
Перебендя.

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. —  Арк. 62—63 звор.

53. О. Кониський до Т. Реваковича
[7.12.1892 ст. ст.]

Дорогий мій Друже!
[Арк. 64]. За Вами не тілько право, а навіть обо-

вязок, вельми виганьбити мене! Справді: чи так мож-
на, отак робити, як я, що майже не цілий рік не лис-
товався з Вами! і виправдатися мені нічим, хиба тіль-
ко тим, що старість, хоч би ще й порано, приголомшує 
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мене і все більш та більш підвертає мене під корми-
гу отого недоброго : «Нехай!..» На весні ще почав 
був я збіратись на літо в Галичину — і вже  ж хоч би 
що а Вашоі рідноі для мене хати не минув би! Вже й 
пашпорту взяв, та де хто з львівських людей спору-
див такі умови, що я взяв тай не поїхав! 

Себ то дарма, але з тієі споруди вишли не добрі 
виводи на ділі: стало знати, що не все воно так ре-
ально, як на словах… Та про се хибаб побалакати, а 
писати незручно… А потім вже почалась у нас хо-
лера, а у Вас карантіни.

[Арк. 64 звор.]. Холера про мене байдуже, а в ка-
рантині просидіти пять день, — ну ёго! Дак ото я вже 
й годі їздити. А в осени віддав знов податок інфлуен-
ці, нехай вона скисне! Одначе взагалі — здоровья 
моє сю зиму ліпше ніж торішне. І се для мене дуже 
добре; бо роботи по саму шию. Воно й робота там не 
яка, та вельми б хотів покінчити іі. Бачте отсе в квіт-
ні 29 мине 35 як почав я працювати пером. Час не ма-
лий! Тепер бачу що здоровья покинуло мене, сили ви-
снажилися і, значить, час «на абшит». Але ж виходя-
чи, як кажуть москалі «въ атставку» не хотів би щоб 
за мною лишився який недоплат; значить треба подо-
писувати хоч здебільшого те, що коли був поначинав. 
Отак, і працюватиму аж до 29 квітня; а в сей день 
підведу «черту» і постановлю хреста; а чого не скин-
чу, те все в той день попалю, щоб нічого не лишити 
щурам [арк. 65] на снідання. Коли ми з Вами, Дру-
же мій щирий та певний! озирнемся як отсі хоч 30 літ 
як я знаю Галичину, так побачимо що вельми багато 
виросло доброго на користь нашого народу і все те 
росло і виросло на наших очах! Згадайте напр[иклад] 
яка була пустиня в Галичині з єдиним мізерним «Сло-
вом»! А сего року зъявилися вже наукові «Записки» 
Т[оварист]ва ім. Шев[ченка]. Могло би бути без по-
риванья більш та щож коли у нас є закон 18 мая, а у 
Вас там не людська поведенція кацапні! Та оприч рос-
тичі і неоднозначности і у вас і у нас, багацько шко-
дили і шкодять Галичині вагання і щовинізм народо-
вців: от і тепер: усе те що придбаю сего року можна 
було залюбки добути ще р[оці] 1889 коли б не вва-
жали на те звідкиль іде рада і ініціатива, а дивилися 
тілько на те: чи добра, чи користна та порада? В на-
родніх справах, в справах громадських — самолюб-
ство та егоізм з роду віку були і будуть ворогами.

[Арк. 65 звор.]. А все ж, як на мою думку, так 
92 рік що от-от кане в безодню віків, був для нас 

більш користним ніж який будь з ëго попередників. 
Що до мене, так не дуже то багацько зробив я сего 
року: коли викинуть «Непримиренну» (як вона у вас 
в Галичиі подобалась?) да про Парнеля (в «Букови-
ні») і Віщування про ХХ вік, так і більш нічого ви-
датнійшого. 

Літом трохи повештався по селах і подорож свою 
подав в Зорю: читатимите її. А що кажуть у вас про 
«Записки»? радікали, мабудь, ганьбитимуть! Не-
хай! сподіватися  треба що ІІ т. буде ліпшим.

Як же Ви з своєю дорогою родиною перебуваєте 
в незабутному Підбужі? Чи великі вже Ваші дітки? 
Оля, певно, вже невіста. А як би я бажав же хоч ра-
зочок побачити усіх Вас!! — А доки що поздоров-
лю Вас з Різдвом. Бувайте здорові та веселі. Вашій 
В[исоко] п[оважаній] дружині низенько кланяюся; 
а Вас і діток щирим серцем цілую. Ваш довіку при-
хильний О. Перебендя.

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од.  зб. 36. — Арк. 64—65.

54. О. Кониський до Т. Реваковича
28. ІІІ. [18]93. З Київа

Христос Воскрес! Дорогий мій Друже!
[Арк. 66]. Щирим серцем вітаю і поздоровляю 

Вас, Вашу В[исоко] п[оважану] пані і діток з вели-
кодним Сьвятом і бажаю Вам усього того, чого самі 
собі бажаєте.

А я, отсе як бачите, знов такий довгий час не об-
зивався до Вас, та не ремствуйте отсе на мене: ви-
новатий недуг мій. Уночі 28 грудня як занедужав я, 
так до 20 січня з ліжка не вставав! Тяжко недужав! 
Не було надіі вже встати. Напала на мене грудна 
жаба (Stenocardia) і вже, певна річ, не вискочу з неі, 
отсе і веде вона мене і в могилу, так само як звела і 
мого дорогого приятеля Василя Вовка. Він на неі 
[арк. 66 звор.] занепав ранійш за мене на 2 м[іся]
ці. То мабудь такий буде й кінець! Лікарі — при-
тьмом виряжають мене на село; але про се нині й га-
дати годі; хиба як доживу до кінця мая; бо тепер і 
сили нема їхати і не звичайно холодно. Такоі лихоі 
та холодноі зими і весни я за 20 років не зазнаю у 
Киіві; от і сегодні ще мороз!

А вже що діяти у нас на селах, так і не сказати. 
Нещастний народ цілу зиму по всій Україні бідував 
з голоду, та з холоду. На прекрасному родючому 
Поділью — батьки вішались, не маючи сили диви-
тись як з голоду конають діти. Се факти, запевнені 
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і газетами. Коней продавали по 2 карб[ованці]! За 
копу простої соломи платили 2/2 карб[ованці] то ще 
сам і обмолоти ту копу.

[Арк. 67]. Додалися тиф й холера. Тепер панує 
віспа, тиф та цинга, а на літо — знов неминуче хо-
лера. Бідний наш прекрасний край! Десь і Бог забув 
про ёго!.. А тут ще де-яке воронья віщує війну. Се 
ж вже просто буде пекло на сім сьвіті, да таке пекло 
якого і Дант не уявляв собі!..

У вас там здається хоч трохи ліпше і все таки сум-
ма народної осьвіти і розвитку що по краплі та біль-
шає, а у нас все ширшає темнота та злидні.

Бувайте здорові! Цілує Вас щирим серцем і про-
сит не забувати прихильний до Вас на віки і вірний 
О. Перебендя.

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 66—67.

55. О. Кониський до Т. Реваковича
З Киіва 1 січня р. 1894

Дорогий мій Друже!
[Арк. 70]. Перше поздоровленья з новим ро-

ком  — посилаю до Вас і до дорогоі родини Вашоі. 
Щирим серцем на віки певного друга бажаю усім 
Вам здоровья, щастья і всёго, всёго чого Ви самі собі 
бажаєте. Давно-предавно ні од Вас, ні про Вас  не 
маю жодноі звістки. Воно таки правда і я винен — 
давно не писав до Вас, і коли хочеш — то й вирозу-
мію добре причини! Тому затим тільки знаю, що не 
забуток — про Вас! Швидче мене Бог забуде, ніж 
я Вас! — В маі ж поблукав трохи по Черниговщи-
ні, а потім подався на села і до кінця серпня прожив 
в Дахнівці. Що таке Дахнівка — читатимете в 
«Зорі». Небавом по повороті до Киіва як занеду-
жав, дак до половині жовтня. От же за час моєі блу-
канини і недугу набралося стільки спішноі 
[арк. 70 звор.] роботи, що таки мусів робити та ро-
бити, що б наздогнати, а про те не наздогнав і на 
рік 94. Велика сила лишилася за мною недоробле-
ного. А тут знов за тиждень до Різдва напала інфлу-
енця та й досі держить мене в аресті. — 

Стежачи за розвитком письменства і житьям на-
ціональним в Галичині, я бачу чималий поступ! І тим 
паче жаль бере, що Ваші русини запізно зробили те, 
що я! коли, здорові, не забули, радив ще р[оку] 1888! 
А то ні за цапову душу пропало у них два роки. Не 
кажучи вже ні про що інче, зверну Вашу увагу на 
Т[оварист]во ім. Шевченка: гляньте скільки зразу 

прибавилось товаришів і в Галичині і на Украіні! А 
про Записки зразу заговорила і російска преса. От 
же хиба не жаль що не послухали мене і не зробили 
в р[оці] 1888 того, [арк. 71] що зробили р[оку] 1892. 
Чотирі роки пропало. — Тепер знов помічаю я блу-
канину Романчука і Діла. Романчук женеться за по-
пулярністю, але коли б часом не збився він з шляху! 
Знаючи ёго хисткий характер і зарозумілість, я бою-
ся щоб він не зорвався так що й не помітить — як у 
ёго провалиться під ногами грунт і опиниться  він в 
таборі нам ворожому тай не буде вибраним. Буде ка-
ятья, та чи буде воротья?! Ну а Діло просто дурне. 
Сегодні у ёго стрижене, а завтра буде голене. Оче-
видна річ, що не Белею тепер кермувати Ділом. 

Літом у вас вистава. Вельми цікаво, та не знаю, 
чи поталанить мені приіхати. Більш за все хотів би 
побачитися ще раз з Вами і з Вашою дорогою роди-
ною. Люба Олютка, певна річ — вже доросла пан-
ночка. А Наталочка? Мабудь вже читає? [Арк. 71 
звор.]. Поцілуйте їх за мене. 

Коли тільки буде влітку зъізд у Львові наших 
письменників, так невідмінно приіду. А доки що ще 
раз вітаю Вас; братерськи цілую і прошу не забува-
ти про Вашого навіки до Вас прихильного. 
Ол[ександр] Кониський. 

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36 — Арк. 70—71 звор.

56. О. Кониський до Т. Реваковича
З Киіва 12/24. ХІІ [18] 94.

Дорогий мій Друже!
[Арк. 72]. Ми з Вами так рідко листуємося, що 

просто аж сором криє!  Нехай ще Ви — у Вас там і 
праці по шию і клопоту всякого; а що ж мині не дає?  
Здається тільки та тьмяна негода, що вже кілька ро-
ків охмарює мій дух. — Але ж Ви, Ваша родина і 
Підбуж ніколи не зникають з моєі памяти і кожен 
раз — згадую я вас і про вас з глибокою вдячностю 
і бажаньям знати як ви там собі на підгірью перебу-
ваєте? як здоровля Ваше, Вашоі пані і діточок? І зга-
давим  — живим все те стоіть  у мене перед очима!... 
Гадаю собі — що Ваша Олютка тепер вже доросла 
красуня, а Наталочка — пупьянок-підліток, що от-
от роспуститься — як квіточка!

Минуле літо випало у мене якесь не добре всіма 
сторонами: дощове таке, що не дало пролітовати на 
селі. Заходився був поіхати по Черниговщині збіра-
ти матеріали про житья Шевченка та перевірити ті 
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споминки, — що про його понадруковувано. Але ж! 
девять день просидів по Чернигові і ледві негода дала 
на один день вибратися до Седнева. Поіхав другим 
[арк. 72 звор.] разом по Кролевечщині і Глуховщи-
ні подивитися на ті села що були відомі ще Нестору. 
Береги Десни — пречудесни; інде як отпочивши з 
старого Радичева — шляхом на хуторі просто мале-
сенька Швейцарія. Що ж: знов пригода! На 8 й день 
своєі подорожі — занедужав; мусив вертати до Ки-
іва, да з того часу вже й захряче тут; нікуди! А в Ки-
іві — седіти нудно! Головне моє листи, що при сьвіт-
лі не бачу ні читати, ні писати. — Да з своіми писан-
нями мині не вельми щастить! Дяковати Богові 
дожили ми до такого вже часу, що, не вважаючи на 
усі кляті утиски житья і духу, ви таки молоде  поко-
ління на стільки зросло, що само, без нас, і ліпше за 
нас  спроможеться вести наше письменство. А не те, 
що було 30 років назад; коли на дві малесеньких ча-
сописі — Вечеринці да Слово — ледві ставало пись-
менників! Факт нашого зросту певний; яскравим до-
казом його стає між інчим і дві такі подіі — як кафе-
дра історіі нашоі і такий молодий, жвавий профессор 
Грушевський! Продовжи тільки Боже йому віку, та 
подай ëму доброго здоровья!... Так! Друже! — Се 
наше велике придбання!.. Але ж — не мов на глум! 
Ледві Україна  вирадила [арк. 73] свого сина найкра-
щого на кафедру — а клята доля взяла тай проглину-
ла Огоновського! На превеликий жаль і звідсіль ні-
кого вирядити на осиротілу кафедру! От років через 
два інча річ!.. тоді Киів  спроможний дати на обідві 
кафедри Огоновських молодих дотепних учених. —   
На лікарські кафедри —  дамо й через рік —  видат-
них людей!   Тепер усім нам одна головна задача дати 
добрих слуг науки. Скоро станемо міцно на грунті на-
уки, тоді не загине наше слово!  А що наша нація, наш 
геній, наше слово —  додасть світові —  добрі, бажа-
ні і про всіх людей користні добутки —  сему я от вже 
3 літ йму віри так само, як вірю в те, що земля не сто-
іть. З сією вірою і помру, бо вона щодня у мене міц-
нійшає. Звістно не так би мляво йшла справа нашого 
розвитку, коли б наші сусіде були більш людьми, а не 
звірьом; коли б між нами не було стільки ростичу ви-
плеканого нашим зневоленням: деморалізацією; коли 
б у нас не було Наумовичів, Маркових; коли б отакі 
Романчуки не були засліплені егоізмом і біганьям за 
пополярністью, а поволі ішли своім шляхом, не збо-
чуючи; знали б одно: «сій жито —  хліб буде!»

[Арк. 73 звор.]. Коли доведеться бути у Льво-
ві  — спізнайтеся з Грушівським: він про Вас добре 
знає від мене.

У нас на Україні —  сумом вкрите і небо і люде! 
Коли б не певна віра в свою ідею, так наші «поряд-
ки» давно б загнили або на  гору  високу, або в воду 
глибоку! Як Вам здається: останніми часами забо-
ронила пильна цензура друковати такі речи, да 
напр[иклад] —  «Твердовський», або «Маруся» —  
Боровиковського! —  Київський цензор — син того 
самого Юзефовича що продав Костомарова. По-
дробиці про сю «мацапуру» —  прочитаєте в V т. 
Записок в статьі моій: Арешт Шевченка. — Се буде 
V глава  з Тарасовоі житьеписі / ІV піде в Зорі з 
нового року./ Главою пятою — скінчу першу части-
ну житьеписі. Нехотів би вмерти — не довівши єі 
до краю. Певна річ, що і се не буде повна житьепис;  
прогалин багацько, але на нашій мові — ліпшої нема 
і гадаю я, що моя праця небавом викличе чиюсь ліп-
шу і дотепнійшу. — 

Здоровья моє —  як звичайно вже 4х рік —  зи-
мою вельми погано; найпаче коли морози. Тоді з хати 
не вилажу. [Арк. 74]. Холод —  найгірший ворог 
мій. От як в гаразді переживу холод, тоді на весні і 
влітку —  я собі вибрикуватиму, —  по старечи.

Поздоровляю Вас і Вашу родину з Сьвятами  і 
близьким новим роком, тай бажаю Вам усëго того, 
чого самі собі бажаєте. Пишіть —  просто на мою 
адресу, але рекомендованим; бо у нас тепер прості 
листи і закордону —  пропадають; не мов вітром іх 
заносить кудись. — А вже про часописі й говорити 
нічого! Не доходить по людськи, хиба крадькома.

Пишіть, Друже мій про все, що діється у Вас і 
доброго і лихого. Галичина — вельми близька укра-
їнцям і доля ії не може нас не інтересовати.

Бувайте здорові! Братерськи цілую Вас. Ваш 
О. Перебендя.

ЛННБ  ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 72—74 звор.

57. О. Кониський до Т. Реваковича
1 квітня  1895

Христос Воскрес! Друже мій Дорогий!
[Арк. 76]. Щирим серцем поздоровляю Вас і 

Вашу родину з великодними сьвятами і зичу Вам 
всëго того чого самі собі, здорові, бажаєте! головна 
ж річ здоровья. О! Друже мій! Як без його погано! і 
не сказати! З власного досвіду гіркого   — я се добре 
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тямлю! В літку — я же туди й сюди, а прийде холод, 
або отак осіння чи весняна негода, яка оце у нас саме, 
панує вже більш  місяця, дак просто, хоч вішайся! 
Що б Ви собі думали: у нас сієі весни не було ще ні 
же єдиноі теплоі днини: інде ще сніг лежить.

Пишуть до мене, що Ви, Друже мій! змагаєтесь 
проти кандидатури на посла до сойму. Хиба ж се 
можна?  Жадним чином  — ні! [Арк. 76 звор.]. Се 
обовязок  патріотично-моральний і хоча про таких 
совістних і глибоких патріотичних душ — яка у Вас, 
обовязок се не легкий, навіть важкий, а про те цура-
тися його не можна. Той хто ж стане за наше діло 
сьвяте, коли такі люде як Ви не станете? — Ні, дру-
же мій! ідіть, ідіть! Я певен що Ваш вибор добре пе-
рейде і стане вельми користним за для народно-
національноі справи. — А у нас ся справа!! Боже 
батьку!.. змилуйся над нами!!. В січні послав я до са-
мого царя прозьбу, благаючи його визволити наше 
рідне, любе, дороге слово з кайданів, та з клятих па-
зурів цензури. — Певноі чутки — яка доля судила-
ся моій прозьбі — нема, а ходять дві гутірки, обідві, 
здаєтся з вітру;  одна: що назначена комісія, і вона б 
то проектує визволити наше слово з [арк. 77] кріпа-
цтва; але десь друга супротилежна: буцім миністер-
ства вн[утрішніх] справ, властиво голова цензури 
Феоктистов проектує повну заборону нашого слова, 
навіть історичні документи і акти щоб друковані не 
інакше як в  перекладі на мову московську….

Чи читаєте Ви лист Грішників і моі нариси про 
Шевченка в Зорі і в Записках (т. 1. IV і V)? Яка 
Ваша думка про них?

Де гадаєте  літовати? — я думаю вдатися на Чор-
номорщину та на Кавказ; але!.. хто зна, яке ще літо 
буде! — Як здоровья Ваших стареньких батьків? 
Ваших сестер і брата? Як писатимите до них пере-
кажіть будьте ласкаві,  мій щирий  привіт і низень-
кий  поклон.

Бувайте живі-здорові, та не забувайте  свого щи-
рого О. Перебендю.

ЛННБ ВР.  — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 76—77.

58. О. Кониський до Т. Реваковича
Симеиз,  24 листоп. ст. ст. 1895

Любий і Дорогий Друже мій!
[Арк. 78].  Виіздячи 17/29 с[ього]  м[ісяця] з 

Алушти і їдучи повз почту, зайшов я спитати листів 
і як же я зрадів, одержавши несподівано Ваш доро-

гий мині сердешний лист! Спасибіг Вам,  Друже сум-
ний! Порадовали Ви мене, як ніхто там на чужині не 
радовав! Спасибіг ще раз.

Ще з весни р[оку] 93 мене все виряжали лікарі в 
Крим, а я не слухався, чув що покинути Киів мині 
тяжко; отже дождався того що два м[іся]ці не зду-
жав, трохи не збожеволів. Тут вже годі було не слу-
хатися; а до того і друге….. дочка моя Ольга, зане-
дужавши тяжко торік у вересні пролежала три місяці 
і хоча навесні була трохи поправилася, але з серпня 
знов стало іі гірше. Недуг такий, що при добрих об-
ставинах і то, кажуть лікарі, раніш як за рік ще не мине 
і що треба іі зимовати в Криму… Отже найбільш під-
било і мене іхати. 13/2  ми покинули любий Киів; 16 
приіхали в Алушту, а 17 і іі покинули. Вигнали нас з 
Алушти гаспідські вітрі. Алушта — татарське село, 
потроху «обрушене», стоіть воно на самім березі Чор-
ного моря і з трох боків оточене горами (не вельми 
високими, найвисша Чатирдаг має 5000 ступ[нів]  
висшини). Але між [арк. 78 звор.] горами і морем 
дуже широка долина і вітрам є де розгулятися. Тим 
то як подме з півночі «москаля»,  дак просто душу рве 
своім ревом  і скігліньям. До того ж зовсім нема бу-
динків добре пристосовлених на зимівлю недужих лю-
дей; та й дорожнеша не аби-яка,  за одну світлицю 
20—30, а трохи ліпшу то й 50 карб[ованців]  на мі-
сяць. Обід з 2х страв 20 карб[ованців].  За те крає-
види прекрасні; та що коли людей нема і рідного сло-
ва не почуєшь. Подались ми були в Ялту (повітове 
місце і головний курорт). Тут на 1—2° теплійш і ві-
трів таких як в Алушті нема; але ж така дорожнеша, 
що не на нас. Головна ж річ та, що деруть, а жадноі 
вигоди не дають; хто хоче хоч трохи людського ком-
форту то ëму треба видати в Ялті зимою 150—
200 карб[ованців]  місячно на чоловіка, а літом з серп-
ня до листопаду двічі більш. Поіхали ми далі в Симе-
из (три километри за Алупкою) стоіть воно там на 
самім березі моря; тут ще на 2° теплійш. Се найте-
плійший і найзатишніший в Криму куток. Літом най-
паче восени тут дуже гарно; природа прекрасна, при-
їзжих буває сила; за одну світличку платять 25—35, 
за обід так як і в Алушті, але на зиму нікого нема, те-
пер тут тільки дві освічені родини: управителя майна, 
мій старий приятель з 60х ще років; та винороб ту-
тешній. Людей зовсім нема; через те нудьга страшен-
на і сам я не тямлю, чи довго проживемо. За 4 роки 
[арк. 79] тяжко впливає на моє здоровья; а тут я по-
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чуваю себе геть ліпше, напр[иклад]  за 6 ть тижднів 
у мене було тілько три припадки (у Киіві вони були 
щодня). Погода і тут тепер не добра 17 и 18 був у ночі 
мороз — 2° і всі верхи гір загорнулися в білі шати. 
Потім з 20 потеплійшало — учора було 10° тепла, але 
ж щодня дощі, то такі ливні, що й не сказати.

Коли прирівняти Кримські гори до Карпатських, 
хоч би Стрийських від Гребенова до Волосянки, дак 
перевага буде за Карпатами, тим то на мене і на Геню 
тутешні гори не справили великого вражіння; але ж 
краса південного берега Крима — вельми гарна. Я 
гадаю що в Маю вона чарівна і сила іі в оксамитово-
мягкому колірі південних рослин і моря. Тепер про 
Чорне море, коли небо захмарене, коли падають дощі 
тільки й можна сказати, що воно чорне, аж темне і 
бурхливе: часом воно так реве, що спати мені не дає, 
бо таки від його до моєі хати чи буде і 200 ступнів.

Сиджу отже я біля столу і дивлюся як то воно — 
море — безкрає вельми кидає хвилями, та срібни-
ми торочками одягає  берег; і хто його зна через 
що,  — сум мене бере…

[Арк. 79 звор.]. Щиро дякую Вам дорогий Дру-
же за Ваш лист. Не забувайте мене й надалі. Листи 
таких людей, як Ви, завжди дорогі для мене; а те-
пер в годину недугу, та ж на чужині, дак ім і ціни не 
скласти: вагу і силу іх можна тільки почувати сер-
цем, а висловити того не можна. Вашій родині і бать-
кові перекажіть мій низенький поклон і щирий при-
віт. Чи нам судилося ще хоч побачитися, ще раз при-
тиснути один одного до серця? Господь знає. А 
серце того просить, просить, просить.

Була у мене на весні ще думка нова провести сво-
го молодого друга Грушівського до Львова та враз  з 
ним поїхати до Вас: не сталося так.  Шкода! вельми 
б радів, щоб Груш[івський]  швидше виконав мою раду 
і поіхав до Вас. Ледві так буде, бо і він хорує, я кли-
чу ëго спочити трохи сюди, та ще відповіді не маю.

Ще раз щирим серцем цілую Вас дорогий Друже-
брате! Пишіть. Ваш О. Перебендя.

Адрес мій: Алупка, Таврической губерніи, отту-
да в Симеизъ.

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 78—79 звор.

59. О. Кониський до Т. Реваковича
24. 11. ст. ст.1898

[Арк. 81]. Не ремствуйте Дорогий Друже! що 
я давно-предавно не писав до Вас. Сумною при-

чиною того був недуг, що як постиг мене з 
1 / 13 листопаду вторік, дак і досі не відкарась-
кався; то й не сподіваюсь вже спекатися його, за-
шле він мене на той сьвіт. То й пора. От збірався 
1 січня виїхати на вилію на село, до того погірша-
ло, що годі й думати; треба домучуватись у Киіві. 
А вже про поїздку до Львова не маю й думки. 
Найважче те, що робити нічого не можна, а робо-
ти чимало. То й що ж! Лиш в тому, що інший день 
[арк. 81 звор.] не спроможеш і тра в руки взяти, 
а коли вибереш такий день, що спроможеш напи-
сати який лист до людей, або одну сторонку чего 
будь, дак се вже велика робота.

Не гарна, дуже не гарна ота колотнеча і у Вас і у 
нас. Що маєте робити з такими людьми, що тільки 
й живуть колотнечею. Без неї, без сварки, без лай-
ки про іх, бачте, ніхто б і не відав, а у іх аж у печін-
ках болить від бажання популярности. Недобрий час 
переживаємо, за шчо дорого заплатить пришла ге-
нерація, якій доведеться вивозити той гній, що те-
пер розводиться. [Арк. 82]. Та у Вас таки щось хоч 
робиться, а у нас! слова, слова, слова. Зате голосні 
слова! Зразками маєте «Буковину». Ніколи я не 
сподівався, щоб Стоцький «за мискою смердючої 
поживи в отаке брудне болото, чи, щоб чоловік — 
як він — науки — заходився б отак видати «Буко-
вину». Фальсификація і свобода слова. Улична лай-
ка і притім все б то одно й то саме!

Бувайте здорові! Щирим серцем вітаю Вашу ро-
дину. Вибачте, що не просто до Вас адресую, бо не 
написали Ви своєі адреси. Не забувайте, пишіть до 
свого, довіку прихильний Перебендя.

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 81—82 звор.

60. О. Кониський до Т. Реваковича
З Киіва 19/21 грудня 1898

Друже мій єдиний, друже мій дорогий!
[Арк. 83]. Давно ми з вами мовчимо, а що тому 

причиною? Гаразд і не скажемо: у Вас — певна 
річ  — судова праця забирає весь час; а у мене не-
дуг да старість. Воно то, як правду сказати — не 
яка там і старість, ну а все ж таки 63 роки пережить, 
не те, що ниву перейти!.. Ну то оце пішов я на спо-
чин, то тепер лише хоч перед смертю — полегшає! 
1/13 грудня поставив я точку, сказав: годі! І пола-
мав перо і можу сказати: «житіє скончах, закон со-
блюдах». Далі вже нігде єдиного слова не напишу.
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Сієі зими мені ліпше ніж торішней, правда, що сего 
року і осінь і зима у Киіві на предиво хороші, теплі.

[Арк. 83 звор.]. Досї кілька день тільки було з мо-
розами тай то не більш як 10—12 Цельсія. Тим то і я 
тільки в оті морозні дні почував себе дуже паскудно: 
часом дихавиця так схопить, що думаєш: оце ж воно 
уже і капут! А потім і відпустить. Як ще й далі не буде 
великих холодів, так ще й перетягну зиму і зараз, на 
весні — у квітні поїду у нашу Сіверщину до Жем-
чужникова, проживу у його аж до половини червня, 
а тоді подамся далеко аж до Томська (у Сібірі звід-
сіль 4 ½ тисячі верстов). Там дочка моя за професо-
ром, дак хочу  іх провідати та з Томського проіхати 
ще в Іркутськ подивитися як живуть люди у тому 
«пупі» в Сібирі? Тоді вже під кінець вересня через 
Чорноморщину в Ялту. От то як я розпустив крила 
своіі фантазіі! Коли б тільки здоровья стало! Але ж 
то-то й лихо нам, що «не відаємо ні дня, ні часа в онь 
же сухоребриця утне по шиі своєю косою!»

[Арк. 84]. Та годі про мене. Як ви з своєю до-
рогою родиною живете-можете? Поздоровляю Вас 
і Вашу пані і Ваших діточок з святами Різдва і з 
близьким новим годом. Дай Боже Вам весело і в до-
брому здоровью і сьвята просьвяткувати і увесь вік 
прожити не кволіючи, не боліючи і жодного лиха не 
зазнаючи. Як Ваші старенькі батьки: чи живі здо-
рові? Коли живі, то перекажіть ім моє поздоровлен-
ня і іх щиросердечне бажання ім здоровья доброго і 
віку довгого.

Посилаю Вам своє обличчя: раз на те, щоб бачи-
ли Ви, як я постарів, а вдруге на те, щоб воно нага-
дувало Вам Вашого старого до віку сердечно при-
хильного до Вас О. Перебендя.

ЛННБ ВР. — Ф. 93. — Од. зб. 36. — Арк. 83—84.

61. О. Кониський до Т. Реваковича
11/23 ІV 99  З Киіва

[Арк. 85]. Щире, сердечне спасибіг Вам, Доро-
гий Друже і за лист і за фотографію. Ой, ой! як не 
похожа вона на ту Вашу фотографію, що маю я 
р[оку] 1884! Правда 15 лїт не малий час! Пережить 
його не ниву — перейти…

Поздоровляю Вас і всю Вашу дорогу родину з 
Великодними сьвятами. Дай Боже весело, в добро-
му здоровью провести їх і діждати ще багатёх! 

Мізковав я собі зімою, що от дасть Біг, стане на 
теплу годину, зараз поїду і їздитиму ціле літо; аж 

бачу, що я, наче той дурень, — думкою багатів! Від 
1/13 марця почали знов прокидатися у мене припад-
ки дихавиці; до того приспїло багацько усякого ли-
хого клопоту, що забірав увесь час. Все отсе істоми-
ло і мене і дуже збудоражило і нерви і душу, так, що 
3 с[ього] м[ісяця] звалило було зовсім з ніг і чотирі 
дні був я чисто не при собі. Температура доходила 
[арк. 85 звор.] до 40,4 R… Одначе вискочив і на 
сей раз; не скажу: чи на довго тільки. Почуваю себе 
вельми знісиленим, слабим і тепер не тямлю, що і ді-
ятиму! Одно запевне знаю, що жодна далека подо-
рож — для мене не можлива; хиба може куди по-
близу на село. Паскудна випала мені старість! Най-
паскуднійше — що здоровья нема. 

Наука і письменство в Галичині дійсно поступає і 
вельми радує мене сей рух, хоча часом доводиться 
випивати тяжко-гіркої трути, коли бачу як політич-
на загарливість вносить свої ворожости і в науку, не 
тільки в литературу. Напр[иклад] мене дуже врази-
ла партійна тенденція занесена навіть в Записки 
Наук[ового] То[варист]ва; примітками до не дого-
ворених і уривками з Кулішевих листів! Не вже не 
пора ще навчитися, як треба поводитися з чужими 
[арк. 86] листами! Листи наші — се єдиний куто-
чок де чоловік висловлюється зовсім вільно, так як 
думає про людей і тут натурально часто-густо ви-
рветься слово, фраза така, якоі ніколи не ужив би не 
тільки в друков[аному] слові, а навіть ні при кому 
трейтёму. Листи померлих діячів мають велику вагу 
за для історіи литератури і в загалі для історії ево-
люції, але ж се саме і повага до памяти померлих при-
мушує нас друковати з листів тільки те, що строго 
належить до речі і на часі особи не чепляє….

Не до смаку менї і отакі здіймання псевдонімів, 
над якими так щиро працює Мазовій у «Вістнику», 
а Барвинський, чи хто інший в «Руслані». Се озна-
ки некультурности і здіймання псевдонімів часом 
може пригодитися і жандармам.

Праця Грушівського — Історія — мені дуже по-
добаєтьця, та на жаль написана вона вельми не до-
брою мовою, інде чисте «язичіє», через що вона у 
нас не мала б великого успїху, навіть коли б її про-
пустила наша цензура. — Дуже велика потреба у 
нас на популярно-наукову [арк. 86 звор.] історію 
литератури нашоі за ХІХ в.; написану доброю мо-
вою. Не що давно я написав до Колегію: чи не взяв-
ся б він до сеї праці, а я охоче дав би на видання за-
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помоги сотню-другу. — Не відаю, що він скаже: 
шкода буде, коли не візьметься. Праця не трудна! 
Огоновський — земля йому пером — матеріалів на-
збірав досить.

Бувайте здорові, мій любий, дорогий, незабут-
ній до віку друже мій! Щасти Боже і Вам і Вашій 
родині в усьому де не повернетесь: і в полі, і в домі, 
і в дорозі. Братирськи цілує Вас, щирий Ваш 
О. Перебендя.

Vasyl Sokil
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