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ЛиСти М. М. КОцюбиНСьКОгО 
У фОНДАх цДАВО УКрАїНи 

подано листи відомого українського письменника та громадського діяча 
м. м. коцюбинського до в. к. винниченка, п. п. лаврова та і. в. іванова. 
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у центральному державному архіві вищих органів влади та управ-
ління україни серед величезного масиву документів зберігаються осо-
бові фонди відомих українських державних і громадських діячів, ді-
ячів науки і культури. документи, що містяться в особових фондах, за 
своїм складом різноманітні. це,  насамперед, біографічні документи, 
які представлені анкетами, обліковими картками, трудовими книжка-
ми, службовими посвідченнями, щоденниками тощо. також в особових 
фондах зберігаються рукописні та машинописні твори, наукові праці та 
статті авторів, фотокартки, листування. коли переглядаєш усе це, ніби 
поринаєш у минуле, в життя тих людей, яким вони належали.  

особливий інтерес викликають листи. епістолярна спадщина є 
важливим джерелом для вивчення вітчизняної історії в цілому та осо-
бливостей суспільного та культурного життя країни, що не знайшли 
відображення в офіційних документах. Завдяки листуванню можна від-
творити деякі події життєвого та творчого шляху відомих історичних 
постатей. 

у цій публікації представляємо увазі читача листи відомого україн-
ського письменника та громадського діяча кінця хіх – початку хх ст. 
м. м. коцюбинського, 150 років з дня його  народження виповнило-
ся восени цього року. це листи, написані м. м. коцюбинським упро-
довж 1909–1911 рр. і адресовані  в. к. винниченку, п. п. лаврову та 
і. в. іва нову. вони зберігаються в особових фондах в. к. винниченка – 
політичного та громадського діяча, письменника, Голови Генерально-
го секретаріату української центральної ради, генерального секретаря 
внутрішніх справ, Голови ради народних міністрів української народ-
ної республіки, Голови директорії української народної республіки; 
п. п. лаврова – видавця та в особовому фонді С. о. буди – історика, 
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журналіста, перекладача, наукового співробітника всеукраїнської ака-
демії наук. 

два листи, адресовані п. п. лаврову та і. в. іванову, були написа-
ні м. м. коцюбинським під час його перебування в італії, на острові 
капрі, куди він неодноразово виїжджав на лікування і де познайомився 
з російським письменником о. м. Горьким. ці епістоли написані на 
листівках і датовані 15 та 17 червня 1909 р.  інші два листи написані 
м. м. коцюбинським уже в Чернігові. один з них – лист до в. к. ви-
нниченка, датований 24 серпня 1910 р., другий – до п. п. лаврова, 
датований 25 жовтня 1911 р. лист до п. п. лаврова написаний на по-
штовій картці. епістоли в публікації розміщено в хронологічному по-
рядку. Збережені мовні особливості оригіналу.

 № 1
Лист М. М. Коцюбинського до П. П. Лаврова

15 червня 1909 р.
Сapri

Napoli, Capri.
Hotel Royal, 21

високоповажний добродію! Ще раз вітаю вас і бажаю усього найкращо-
го. Звертаюся до вас з проханнєм зараз вислати моїм коштом (гроші передам, 
як повернуся) граматику тимченка1 і словник дубровського2 (75 к) на адресу 
италія. Napoli, Capri. Villa Spinola. Maxime Gorky. уклін д. лукичеві3. З вели-
ким поважанієм м. коцюбинський.

ЦДАВО України, ф. 4028, оп. 1, спр. 3, арк. 52. Автограф.

1 тимченко Євген костянтинович – український мовознавець, перекладач, ака
де мік ан української рСр, членкореспондент ан СрСр. дійсний член наукового 
товариства імені Шевченка, українського наукового товариства.

2 дубровський віктор Григорович – український лексикограф.
3 кропивницький марко лукич – український актор, режисер і драматург. 

найвідоміші твори: “доки сонце зійде, роса очі виїсть”, “Глитай, або ж павук”, “дві 
сім’ї”, “олеся” та ін.

№ 2
Лист М. М. Коцюбинського до І. В. Іванова 

17 червня 1909 р.
Сapri

многоуважаемый иван васильевич! так мне хотелось забежать к вам 
хоть на минуту, но я был в кіеве только от парахода до поезда и должен был 
устроить свои дела. вместо личного приветствія посылаю его вам с капри, 
где я нашел все то, что мне было так нужно иметь: солнце, красоту, спокой-
ствіе и хороших людей. Чувствую себя бодрее и здоровее. как поживаете вы? 
прошу не забывать искренне уважающаго вас м. коцюбинского. 

ЦДАВО України, ф. 3964, оп. 1, спр. 8, арк. 2. Автограф.
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№ 3
Лист М. М. Коцюбинського до В. К. Винниченка

24 серпня 1910 р.
Чернігів

дорогий товаришу! пишу до вас коротко, бо не знаю, чи дійде сей лист, 
так я запізнився з одповідью. а то не з доброї волі. повернувши зза кордону 
щось коло 15 с. м., я не міг одшукати вашого листа, якого мені не пересилали 
на капрі і отже тільки сьогодня знайшов його. 

не знаю, як мені бути з “універс.[итетською] бібліотекою”: я продав сеї 
свої оповідання “Знанію” яке ще сеї зими має випустити 1й том. отожчи 
зручно давати ті самі річи і сюди і туди. мабуть незручно.

як бачите, починають російські видавці цікавитися нашою літературою, 
але як нас стріне російський читач – ото цікаво. про вашу повість чув я од 
тих, що її читали. я дуже цікавий знати, яке вражіння вона зробить на мене. 
хотів би перечитати. може скажете прислати мені примірник? буду дуже 
вдячний.

ціле літо я спочивав та набувався сил на зиму. Звісно, за сей час нічого 
не писав, одкладаю на осінь роботу. З здоровям моїм доволі погана справа: 
у мене серйозна вада серця та до нього ще й астма на сердешному грунті. 
а при таких умовах, та ще тяжко заробляючи на хліб (література не наго-
дує!) – трудно писати багато. дуже прохаю вас одписати мені та надати певну 
адресу. тоді й я напишу більше. не хочеться багато писати, коли не маєш 
певности, що лист дійде до рук.

як ваше здоровя? Чи поправились? 
Сердечно цілую вас, дорогий товаришу. бажаю вам здоровя та успіху в 

праці.
ваш м. коцюбинський.

ЦДАВО України, ф. 1823, оп. 1, спр. 31, арк. 29-30. Автограф.

№ 4
Лист М. М. Коцюбинського до П. П. Лаврова 

25 жовтня 1911 р. 
Чернігів

любий павле пилиповичу! вчора послав вам рекомендованою бандеро-
лью рукопис свого оповід. “тіні забутих предків” – для “вістника”.

м. С.1 писав мені про те, що вас обвинувачують за “поле крови”. ілля 
людвигович Шраг2 буде в київі тільки 2/хіі, отже просить вас прислати йому 
акт обвинувачення, коли вже його вам доручили і взагалі повідомити його 
листом про становище справи. тоді він може порадить вам, як се просив зро-
бити м. Сч.3 бувайте здорові. уклін д. [...]4. Чи вийшов нарешті “дебют”?

ваш м. коцюбинський.

ЦДАВО України, ф. 4028, оп. 1, спр. 3, арк. 53–53 зв. Автограф.

1 Грушевський михайло Сергійович – визначний український історик, політич
ний діяч, публіцист.
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2 Шраг ілля людвигович – громадський діяч, чернігівський адвокат, член і 
державної думи.

3 Грушевський михайло Сергійович – визначний український історик, політичний 
діяч, публіцист.

4 Слово не розібрано.

представлены письма известного украинского писателя и общественного 
деятеля м. м. коцюбинского к в. к. винниченку, п. Ф. лаврову и и. в. ива-
нову.

Ключевые слова: м. м. коцюбинский; п. Ф. лавров; и. в. иванов; 
цГаво украины; личный фонд;  эпистолярное наследие.

There is given the correspondence of M. Kotsyubynskyi, the famous Ukrainian 
writer and public figure to V.K. Vynnychenko, P. P. Lavrov and I. B. Ivanov.
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