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ПЕРЕДМОВА

П

ерiод з кінця ХVІІІ до початку ХХ ст. вже міцно увійшов в українську істоіографію як «українське ХІХ століття». Свого часу визначний вчений-історик західної української діаспори Іван Лисяк-Рудницький (1919–1984) ввів це поняття до наукового обігу для визначення періоду від кінця козацької державності, тобто від 80-х рр.
ХVІІІ ст., до початку Першої світової війни 1914–1918 рр. При
цьому дослідник-україніст констатував, що цей історичний час,
що розтягнувся приблизно на 130 років, найменш відома доба
української історії [1, с. 197].
За роки новітньої української незалежності спостерігається
помітний прогрес у вивченні цього складного й цікавого періоду
української історії. Причини цього є цілком закономірними, тому
що саме цей історичний відрізок став досить продуктивним у плані розвитку процесів українського націотворення, теоретичного
створення «українського проекту» та ідеологічної й організаційної підготовки його реалізації. З погляду сучасних подій в історії
України «українське ХІХ століття» є вельми важливим, оскільки
в його подіях, процесах та явищах можна знайти чимало повчального і для сьогодення.
Нині, на 27 році після відродження незалежної держави Україна, можна стверджувати, що, попри великий колективний доробок
сучасного покоління вітчизняних істориків, які написали сотні статей і монографій, захистили десятки кандидатських і докторських
дисертацій, непізнаність «довгого ХІХ століття» залишається на
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порядку денному історіографічного дискурсу. Історичний досвід
тієї епохи є надзвичайно цікавим і має бути детально вивченим.
Важливість подальшого фронтального пізнання «українське
ХІХ століття» актуалізується суттєвими змістовими вартостями
цього періоду, який якісно відрізнявся від попередніх історичних
етапів. Адже його слід розглядати в контексті утвердження модерну.
Першим філософом, який розвинув зазначене поняття, був видатний німецький мислитель Г. В. Ф. Гегель, який розумів під «часом
модерну» «новий час». Термін «модерн» утвердився досить пізно,
приблизно iз середини ХІХ ст., спочатку у сфері мистецтв. Хоча
історичний час модерну виник значно раніше, у ХVІІІ ст. «Знаком
часу модерну, – п
 исав Ю. Хабермас, – с тала, передусім, суб’єктивна
свобода», під якою розуміється свобода дій у приватноправовому
просторі. В державі свобода реалізується у рівноправній участі в політичному волеутворенні, у приватному житті як моральна автономія і самоздійснення, а у громадській сфері як процес освіти, що
розвивається в рамках оволодіння культурою [3, с. 93].
Наприкінці ХVІІІ ст. проблема самопідтвердження модерну
актуалізувалася настільки, що Гегель сприйняв це питання в якості основної філософської проблеми і розумів як принцип модерну,
тобто нового часу, суб’єктивність, її свободу. Термін «суб’єктивність»
обумовлює чотири конотації: індивідуалізм, право на критику, автономію дій, ідеалістичну філософію. Ключовими історичними
подіями для утвердження цього принципу в життя стали Просвітництво, Французька революція, які замість авторитету віри утвердили панування особистості, а Декларація прав людини і Кодекс
Наполеона втілили в життя принцип свободи волі на противагу історично данному праву. Принцип суб’єктивності визначив і формування культури модерну, науки, моралі і мистецтва нової епохи
[3, с. 10, 395, 397].
Особливість українського історичного процесу полягає в тому,
що епоха Модерну утверджувалася в житті вітчизняного суспільства
уповільнено в порівнянні з країнами Центральної та Західної Європи. Причина цього полягала, насамперед, в істотному впливі на
український соціокультурний та інтелектуальний світ російського
історичного чинника в самому широкому розумінні цього слова.
Адже українські землі Наддніпрянщини були провінцією Російської
імперії, а тим самим залежали від метрополії економічно, соціаль-
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но, суспільно-політично, духовно-культурно тощо. Ця залежність
часто породжувала консервацію історично застарілих історичних
традицій та форм життя, насамперед таких, як самодержавство
і кріпосництво, які не сприяли динамічному переходу від традиційного домодерного суспільства до культури, соціуму й політикуму
Модерну з його індустріалізмом, урбанізацією та ринковими відносинами замість позаекономічного примусу, утвердженням нової
національної свідомості, яка породжує і водночас підживляється
національною освітою, наукою та культурою. Вельми прикметно,
що й саме слово «модернізм» у значенні художнього напряму впевнено вжила Леся Українка у доповіді «Малорусские писатели на Буковине» в Київському науковому товаристві лише в 1899 р. [2, с. 39].
«Українське ХІХ століття», яке відкривало історичну епоху Модерну, цікаве з кількох ракурсів. По-перше, в цей період набув розвитку соціотворчий процес, що виявився в новому класоутворенні,
формуванні та становленні буржуазії, пролетаріату, демократичної
народолюбної інтелігенції. Тим самим утверджувалося соціальне
підґрунтя модерного українського проводу, у свідомості якого зародився український соціополітичний та етнокультурний проект.
По-друге, на українських теренах спостерігається процес
економічної модернізації, поступу ринкових відносин. Саме ринок, який утверджувався на тлі промислової революції, зростання міських промислових центрів, породжував економічну й соціальну свободу, що об’єктивно спонукала до прагнення свободи
політичної.
По-третє, в цей історичний час відбувається націотворчий процес, стрижнем якого стало формування і становлення в основних
рисах української модерної нації. Українське націотворення пройшло непростий шлях пошуків національної ідеї, етапними віхами якого було збирання спадщини старої (передмодерної) України
часів національного культурництва 1780-х – середини 1840-х рр.,
культурно-політична діяльність українських народолюбців середини 1840–1880-х рр. і поширення різних суспільно-політичних
ідеологій і практик на рубежі ХІХ–ХХ ст. Саме в українському
ХІХ ст. відбувся інтелектуальний поворот до утвердження національної ідеології, ідентичності та суспільної свідомості.
По-четверте, на теренах України розвинувся культуротворчий
процес, серцевиною якого стало утвердження модерної класичної
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української культури, освіти та науки. Їх примітними особливостями став поступовий перехід від світоглядного просвітительства
і романтизму до реалістичного методу та методології позитивізму
з наступною еволюцією до модерністського теоретико-методологічного плюралізму і змістового багатоманіття кінця ХІХ – п
 очатку
ХХ ст. Саме в цей період ідея національно-культурного відродження набуває не тільки соціокультурного, а й суспільно-політичного
і загальнонаціонального звучання. Відтепер культура українського
Модерну адресується не тільки селянським і робітницьким «низам»,
а й заможним та інтелектуальним «верхам» модерної нації, що поступово кристалізувалася.
По-п’яте, українські землі постають як геополітичний чинник,
активніше використовуються як об’єкт міжнародної політики. Не
обминули Україну «весна народів» – європейська демократична
революція середини ХІХ ст., загальноросійська революція 1905–
1907 рр., три війни – російсько-французька 1812 р., Кримська
1853–1856 рр. та Перша світова 1914–1918 рр. Прилучали українців до світового історичного процесу й масові переселенські рухи.
Як бачимо, «українське ХІХ ст.» є вельми насичене різними
проблемно-тематичними явищами. У підготовленому збірнику
наукових праць вміщено статті, які висвітлюють лише три основні
тематичні напрями – е тнонаціональну й інтелектуальну історію та
історіософську думку, які тісно пов’язані між собою.
У першому розділі видання розміщено наукові досліди, які
стосуються історії українського націотворення, що висвітлюється
крізь призму поступу української національної ідеї як національно-культурного відродження та діяльності її носіїв – українських
народолюбців. Відкривається ця частина збірника великою авторською статтею (у трьох частинах) про чинники формування і становлення української модерної нації. Логічно продовжують розкривати націотворчу тему дві наступні статті – про український
національний рух «довгого ХІХ століття» в контексті нелінійної
історії і культурної компоненти в ідеології та діяльності українського національного руху Наддніпрянщини середини 40–80-х рр.
ХІХ ст. Ряд чергових статей стосуються персоналістичних аспектів
українського націотворення. В них, зокрема, сфокусовано увагу
на таких сюжетах, як І. І. Срезневський і українські народолюбці
Наддніпрянщини 40–80-х рр. ХІХ ст., українське народолюбство
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М. І. Костомарова, український народолюбець А. П. Свидницький,
а також детально (у трьох статтях) розглянуто проблему збереження
історичної пам’яті про українського поетичного генія, національного пророка-мислителя Т. Г. Шевченка в діяльності українських
громад і гуртків упродовж 60–90-х рр. ХІХ ст.
Другий розділ збірника стосується української інтелектуальної
історії, засобами якої важливо показати великий інтелектуальний
доробок ідейних провідників молодої нації, налагодження інтелектуальних комунікацій та збереження історичної пам’яті серед
свідомих українців. Це сприятиме кращому усвідомленню особливостей інтелектуального поступу тодішньої української еліти.
Статті цього розділу видання послідовно висвітлюють розвиток
української інтелігенції Наддніпрянщини ХІХ ст. у контексті західноєвропейських інтелектуальних впливів, українські інтелектуальні зв’язки професора В. Б. Антоновича, українське інтелектуальне середовище О. М. Лазаревського, роль і місце ідейного лідера
одеських громадівців Л. А. Смоленського в інтелектуальній історії
України ХІХ ст., структуру інтелектуальної біографії Б. Д. Грінченка, поняття «соборності» в інтелектуальній спадщині М. С. Грушевського. Дві завершальні статті розділу представлятимуть інтерес для
яворницькознавців. У них досліджено українські інтелектуальні
зв’язки Д. І. Яворницького в Наддніпрянщині дореволюційного
періоду та «свої» і «чужі» символи історичної пам’яті у світогляді
та творчій спадщині цього українського вченого.
Органічним доповненням і продовженням попередньої частини
видання є третій розділ збірника, у якому відбито окремі аспекти
української історіософської думки «довгого ХІХ століття». В ньому, зокрема, висвітлено історіософське осягнення історії України
у творчості М. О. Максимовича, формування і становлення історіософських поглядів М. І. Костомарова, історію України в історіософському осягненні молодого П. О. Куліша, історіографічну
традицію та сучасні рефлексії стосовно історії України в історіософії В. Б. Антоновича, а також історіософське осмислення історії
України у творчій спадщині М. П. Драгоманова. Історіософський
доробок деяких знакових постатей української суспільної думки
ХІХ ст. переконливо свідчить, що зазначені інтелектуали концептуально осмислювали минуле заради історичного поступу Батьківщини-України у майбутньому. Їхні історіософські міркування й
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розмисли становлять значний дослідницький інтерес для вивчення
особливостей формування і становлення української національної
ідентичності, мислення та свідомості.
З погляду сучасної історії України розглядувана пройдешня
епоха є вельми важливою, оскільки в минулих подіях, процесах та
явищах, людському життєвому досвіді можна знайти чимало повчального і для сьогодення. Історичні уроки тієї епохи є надзвичайно цікавими і мають бути детально вивченими.
У 2007 р. нами було видано збірник наукових праць «Світ модерної України кінця ХVІІІ – п
 очатку ХХ століття», який об’єднав
найважливіші авторські статті в галузях історії України, історіософії
історії України, історіографії та джерелознавства історії України та
деякі публікації періоду від середини 90-х рр. ХХ ст. до 2007 р. Нинішній збірник наукових праць є органічним продовженням попереднього і об’єднує 22 статті автора, що майже всі були надрукованi
у різних наукових виданнях Дніпра (Дніпропетровська), Києва, Одеси, Харкова за останнє десятиліття, тобто в період 2007–2017 рр.,
і стосуються різних аспектів саме «українського ХІХ століття». До
першодруків належить лише стаття «Український народолюбець
Анатолій Свидницький». Авторські «контексти» стали результатом
багаторічної праці над архівними першоджерелами, археографічними публікаціями та науковою літературою.
Потреба у передрукуванні вже опублікованих матеріалів зумовлена, насамперед, тим, що ці статті видавалися мінімальними накладами і вже стали бібліографічними раритетами, майже
недоступними читачам за умов відсутності державної підтримки
книгорозповсюдження по бібліотеках України. Оскільки вміщені
у збірнику статті друкувалися у різних виданнях, автор вдався до
уніфікації їх довідково-бібліографічного оформлення, зберігаючи
особливості текстів першодруків. При цьому були усунуті окремі
помилки та редакційні огріхи, що інколи траплялися в публікаціях, у цілому ряді випадків розширені і дещо вдосконалені анотації.
Щиро вдячний всім архівним та бібліотечним працівникам, які свого часу допомогали у процесі евристичної роботи над джерелами
та літературою, а також працівникам наукової бібліотеки рідного
університету, насамперед кандидату історичних наук Л. М. Лучці за
допомогу в оновленні УДК статей згідно із сучасними вимогами.
Висловлюю вдячність і своїм колегам по факультету докторам іс-
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торичних наук В. В. Ващенку та Н. В. Венгер за сприяння у вдосконаленні перекладів анотацій та ключових слів англійською мовою.
Безперечно, вихід цієї книги був би неможливий без постійної підтримки моєї сім’ї, особливо дружини Тетяни.
Підготовлене видання розраховано на науково-педагогічних та
наукових працівників, докторантів, аспірантів та студентів-істориків,
учителів середніх закладів освіти, усіх тих, хто вивчає історію України. Свій скромний науковий внесок у розвиток історичних знань
автор присвячує 100-річчю рідного Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара. Даний збірник наукових праць
видається у світ зі сподіваннями, що кращі часи для українського
суспільства, зокрема у галузях національної культури, освіти і науки України, обов’язково настануть.
Бібліографічні посилання
1.
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3.
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО
НАЦІОТВОРЕННЯ: ІДЕЇ ТА ЛЮДИ
УДК 94:323.1] (477) «17/19»

УКРАЇНСЬКА МОДЕРНА НАЦІЯ:
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА
СТАНОВЛЕННЯ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ –
НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
Розкрито сутність ключового поняття «українська модерна нація», його
генезу та еволюцію в контексті історіографічної традиції. Чинники націотворення розглянуто виходячи з того, що нація є спільнотою людей, об’єднаною власною назвою,
територією, символами, геокультурним та етносоціальним походженням, історичною
пам’яттю та психологією, спільним соціальним та економічним устроєм, духовно-культурними, національними, юридико-правовими та політичними цінностями. Період від
кінця ХVІІІ ст. до початку ХХ ст. визначено як епоху формування і становлення українського модерного націєтворення. Розглянуто ключові внутрішні і зовнішні чинники
націотворчого процесу, проаналізовано його основні етапи. Зазначено, що вітчизняне
націотворення набуло певної динаміки, особливо в другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. Показано, що епоха народництва з його ключовими культурницькими, просвітянськими, позитивістськими, морально-етичними, естетичними та пізнавальними мотивами
і змістами, зігравши свою позитивну роль, поступово відходила в минуле. Важливими
націотворчими чинниками стали такі, як поступ модерністичного світогляду, політизація
українського національного руху, перехід від домінантної ідеї народу до ідеї нації, що
мало важливе значення для консолідації модерного українства. Поряд з діяльністю
політичних партій тривала активна робота українських культурників, яка набувала
модерних смислів і форм. Процес українського націотворення слід розглядати також
у контексті соціально-економічних модернізаційних трансформацій, кризи імперського
управління в українських землях та соціально-політичних катаклізмів початку ХХ ст.
Ключові слова: українська модерна нація, українське модерне націотворення,
чинники формування і становлення нації, український національний рух.

УКРАИНСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ
НАЦИЯ: ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И СТАНОВЛЕНИЯ В КОНЦЕ XVIII – 
НАЧАЛЕ ХХ ст.
Раскрыта сущность ключевого понятия «украинская современная нация», его генезис и эволюцию в контексте историографической традиции. Факторы
национального строительства рассмотрены исходя из того, что нация является со-
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обществом людей, объединенным собственным названием, территорией, символами, геокультурным и этносоциальным происхождением, исторической памятью
и психологией, общим социальным и экономическим строем, духовно-культурными,
национальными, юридико-правовыми и политическими ценностями. Период с конца
XVIII в. до начала ХХ в. определен как эпоха формирования и начала становления
украинской современной нации. Рассмотрены ключевые внутренние и внешние факторы
нациотворческого процесса, проанализированы его основные этапы. Отмечено,
что отечественное нациотворчество приобрело определенную динамику, особенно
во второй половине XIX – начале ХХ в. Показано, что эпоха народничества, с его
ключевыми культурническими, просветительскими, позитивистскими, моральноэтическими, эстетическими и познавательными мотивами и смыслами, сыграв свою
положительную роль, постепенно отходила в прошлое. Важными нациотворческими
факторами стали такие, как прогресс модернистского мировоззрения, политизация
украинского национального движения, переход от доминантной идеи народа к идеи
нации, что имело важное значение для консолидации современного украинства. Наряду
с деятельностью политических партий продолжалась активная работа украинских
культурников, которая приобретала современные смыслы и формы. Процесс создания
украинской нации следует рассматривать также в контексте социально-экономических
модернизационных трансформаций, кризиса имперского управления в украинских
землях и социально-политических катаклизмов начала ХХ в.
Ключевые слова: украинская современная нация, украинское современное
национальное строительство, факторы формирования и становления нации,
украинское национальное движение.

UKRAINIAN MODERN NATION: FACTORS
FORMING AND ADJUSTMENT AT
THE END OF THE XVIII‑th – AT THE
BEGINNING OF THE XX‑th CENTURIES
The essence of the key concept «Ukrainian modern nation», its genesis and
evolution in the context of the historiographical tradition is revealed. The factors of nationbuilding are considered, coming from that nation is the association of people, united by its
own name, territory, symbols, geo-cultural and ethno-social origins, historical memory and
psychology, common social and economic system, spiritually-cultural, national, juridicallegal and political values. Period from the end of the ХVIII‑th century to the beginning of
the XIX‑th century defined as the era of formation and the beginning of the formation of
Ukrainian modern nation-building. The key internal and external factors of the national
development process are considered, its main stages are analyzed. It is noted that native
national-building took on a certain dynamics, especially in the second half of the XIX‑th and
early XX‑th centuries. It was shown that the epoch of «Narodnytstvo» with its key cultural,
linguistic, positivistic, moral and ethical, aesthetic and cognitive motives and content, has
played a positive role, gradually disappearing into the past. Important natio-creative factors
were such as the progress of the modernist worldview, the politicization of the Ukrainian
national movement, the transition from the dominant idea of the people to the idea of the
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nation, which was important for the consolidation of modern Ukrainianity. Along with the
activities of political parties, the active work of Ukrainian culturalists, which acquired
modernistic meanings and forms, continued. The Ukrainian national-building process should
also be considered in the context of socio-economic modernization transformations, the
crisis of imperial governance in the Ukrainian lands and socio-political cataclysms at the
beginning of the XX‑th century.
Keywords: Ukrainian modern nation, Ukrainian modern nation-building, factors
of formation and adjustment of the nation, Ukrainian national movement.

С

учасна

епоха історичного розвитку незалежної
України початку ХХІ ст. вирізняється кардинальними формаційними й цивілізаційними змінами
буття, а тому цілком природно висуває перед суспільством цілу
низку складних проблем. Однією з найактуальніших серед них є
завершення процесу становлення української модерної нації. На
наш погляд, без розв’язання цієї справді доленосної задачі не варто й будувати якісь «рожеві перспективи» щодо динамічного поступу нашої країни в сучасному світі. Адже консолідація громадян
поліетнічної, полікультурної й двомовної України в єдину сучасну
політичну націю є важливою запорукою вирішення гострих проблем соціуму й політикуму. Така постановка диктує необхідність
уважного розгляду процесу формування і становлення сучасної
української нації, зокрема чинників, що обумовили його поступ.
Приступаючи до вивчення об’єкта дослідження, доцільно чітко
визначити сутність ключового поняття, його генезу та еволюцію. Як
відомо, слово «нація» походить від латинського natio – р
 ід, плем’я.
Впродовж століть це поняття зазнало тривалої еволюції. В періоди
античності й середньовіччя, до хрестових походів воно вживалося для означення віддалених, «варварських» народів, з відтінком
зневаги. Згодом воно набуло поширення для означення студентських спільнот в університетах, а також представників світської та
церковної еліт, об’єднаних певною територією. У середні віки поняття набуло подальшої етнізації та соціалізації, хоча часом вживалося для означення певних спільних групових інтересів. У ХVІ ст.
в Англії це слово стало використовуватися у значенні населення
країни – народу. У ХVІІІ ст. ця традиція поширилася у Франції та
в інших країнах. У ХІХ ст. англійці та французи вкладали в термін
«нація» насамперед політичне значення, використовуючи його
для означення суверенності народу, незалежності держави. Німці,
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а під їхнім впливом й інші центральноєвропейські та слов’янські
народи, вкладали в цей термін насамперед етнічно-культурний
зміст [10, с. 31–36].
Історія науки новітньої доби продемонструвала багатовимірність
підходів до визначення нації. До класичних визначень поняття належать тлумачення Е. Ренана, М. Вебера, К. Каутського, О. Бауера,
К. Реннера, Й. Сталіна. Оригінальністю вирізнялася раціоналістично соціологічна веберівська концепція нації, культуроцентризм
якої ставив питання про соціальні верстви, пов’язані з поступом
культури та націотворенням. Серед сучасних наукових інтерпретацій нації однією з найбільш популярних є соціологічна версія
Е. Сміта, суть якої полягає в тому, що нація – в елика, вертикально
інтегрована і територіально мобільна група зі спільними громадянськими правами, почуттями колективності та характеристиками.
Поряд з цією, за своїм змістом етнологічною (етніцистською) версією Е. Сміта, в новітній період сформувалися альтернативні теорії
нації: «комунікативна» К. Дойча (нація визначається насамперед
за певним рівнем суспільної комунікації індивідів), «етатистська»
Е. Ґідденса (ототожнює націю з державою), «інструменталістська»
Б. Андерсона (нація – уявлена спільнота) та ін. [10, с. 42–72].
Спроби осягнення проблеми українського націотворення налічують вже понад півторасторічну історіографічну традицію. Її
першопочатки сягають у першу половину ХІХ ст., коли М. О. Максимович звернув увагу інтелігенції на необхідність вивчення «української народності». У другій половинi ХІХ ст. проблема української
національної ідентичності стала предметом розгляду видатних
українських літераторів, істориків та громадських діячів, зокрема
М. І. Костомарова і П. О. Куліша, В. Б. Антоновича і М. П. Драгоманова, Б. Д. Грінченка і О. Я. Кониського. Наприкінці ХІХ – у перші
десятиліття ХХ ст. дух української нації досліджували М. С. Грушевський і І. Я. Франко, Леся Українка і Д. І. Дорошенко, М. Міхновський і Д. Донцов, В. Липинський і С. Томашівський та ін. Внаслідок їхньої публіцистичної та наукової діяльності сформувалося
три основних концептуальних підходи до проблеми українського
націотворення – народницький, державницький, націоналістичний. Особливу популярність у наукових колах здобув народницький
підхід, основи якого були закладені у творчій спадщині М. І. Костомарова і В. Б. Антоновича.
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У кінцевих увагах «Викладів про козацькі часи на Україні», які
В. Б. Антонович виголошував приватно української мовою впродовж
1895–1896 рр., йшлося про ХІХ ст. як про «період відродження української національності» [1, с. 208]. Ця теза набула подальшого розвитку й обґрунтування в узагальнюючій праці М. С. Грушевського
«Очерк истории украинского народа», підготовленій влітку 1903 р.
і виданій у 1904 р. Про це свідчать три розділи – «Украинское возрождение в России», «Украинское возрождение в Австро-Венгрии»
та «Последние десятилетия» – п
 редставлені у книзі. М. С. Грушевський вказав на основні вияви цього історичного явища, під яким
розумів «наявність певного культурного і національного росту» [5,
с. 306–344, 355].
Завдяки працям М. С. Грушевського, Д. І. Багалія, Д. І. Дорошенка, І. Крип’якевича поняття «українського відродження», під
яким розумівся, кажучи словами В. Г. Сарбея, «комплекс подій
і явищ кінця ХVІІІ – початку ХХ ст., пов’язаних із поширенням
масового національного самоусвідомлення, пожвавленням і піднесенням національного руху, розвитком усіх галузей культурного життя українців», було введено до наукового обігу [21, с. 18].
У другій половині ХХ ст. концепція «українського відродження»
завоювала чимало прихильників як в українській західній діаспорі
(І. Лисяк-Рудницький, П. Магочій, О. Субтельний, Р. Шпорлюк,
О. Пріцак і Дж. Решетар та ін.), так і в новітній українській історіографії (А. М. Катренко, І. І. Колесник, В. В. Кравченко, О. П. Реєнт, В. Г. Сарбей та ін.), які чимало зробили для наукової розробки
його періодизації, соціальної бази, основного змісту та регіональних особливостей тощо [15, с. 204–254; 21, с. 18–25].
Тим часом в останній період спостерігаються спроби критичного
осмислення творчої спадщини класиків української історіографії.
Гадаємо, що це явище цілком закономірне, оскільки сучасні дослідники мають більшу історичну ретроспекцію, ніж попередники, і не
обтяжені завданнями минулої суспільно-політичної боротьби, не
заангажовані теоретико-методологічним монізмом тощо. До того
ж нове прочитання цієї складної наукової проблеми, можливі знахідки щодо її інтерпретації є важливими і з погляду сучасного стану
української нації.
Слід зазначити, що наукова проблема формування і становлення української нації до сьогодні не розв’язана і є дискусійною.
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Сучасне українське суспільствознавство розглядає її здебільшого
в річищі «етніцистських» концепцій, внутрішня логіка яких полягає у вибудові системи понять «етнос – н
 арод – н
 ація». Існує кілька
«примордіалістських» версій української націогенези (Л. Залізняка, А. Пономарьова, Я. Дашкевича), які значною мірою сходяться
з підходами і принципами західних «етніцистів»: Дж. Армстронга,
П. Брасса, І. Лисяка-Рудницького, Е. Сміта. «Примордіалісти»
виводять українську націю з українського етносу (народу), не відкидають можливості існування «домодерної української нації» як
етнокультурної або етносоціальної чи навіть етнополітичної спільноти, починаючи від часів Київської Русі.
Існує й модерністська альтернатива розуміння української
націогенези, представлена версіями Б. Кравченка, Р. Шпорлюка.
Їх вирізняє переконання в тому, що українська націогенеза розпочалася в модерну добу – в ід кінця ХVІІІ – п
 очатку ХХ ст., в період
активізації «суб’єктивних» чинників – ф
 ормуванням й утвердженням нового індустріального суспільства з домінуючими ринковими
відносинами, модерних соціальних структур, національної ідеології
та ідентичності. Я. Грицак, спираючися на міркування І. ЛисякаРудницького та Я. Ісаєвича, вкладає історію становлення української нації в загальноєвропейський контекст, виділяє два типи
націй – «домодерних» і «модерних». Такий підхід вважає цілком
виправданим Г. Касьянов [10, с. 265–282].
На наш погляд, можна погодитися з такою типологізацією.
Адже модерна нація, як спільнота людей, об’єднана власною назвою,
територією, символами, геокультурним та етносоціальним походженням, історичною пам’яттю та психологією, спільним соціальним та
економічним устроєм, духовно-культурними, національними, юридико-правовими та політичними цінностями, якісно відрізняється
від «домодерних націй», під якими можуть розумітися «середньовічна нація» та «ранньомодерна нація». Цим «домодерним націям» притаманна ентічна ідентичність, що визначається расовими
(антропологічними типами), культурою (мовою), психологією
(менталітетом), тобто цілком об’єктивними чинниками. Модерна
нація – категорія насамперед громадянсько-політична, а відтак
суб’єктивна [16, с. 89–90].
Визначаючи сутність модерної нації, напевно слід ототожнювати її генезу і становлення з епохою індустріального суспільства,
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якому притаманні глибокі системні зміни як у галузях технічного
прогресу, так і в суспільній самосвідомості. На відміну від попередніх епох, у цей період утверджуються ринкові основи соціальноекономічного життя, демократичний суспільно-політичний устрій,
основоположні засади громадянського суспільства, правові морально-етичні відносини і національна самосвідомість.
Якщо визнавати факт існування «домодерних націй» в української історії, то концепція «українського національного відродження» М. С. Грушевського виглядає цілком переконливо. Так, після
занепаду української «середньовічної нації» у ХІV–ХVІ ст. наприкінці ХVІ ст. – у першій половині ХVІІ ст. спостерігається, кажучи
словами М. С. Грушевського, «перше українське відродження»,
а після згортання прав, привілеїв і вольностей української «ранньомодерної нації» у другій половині ХVІІ–ХVІIІ ст. розпочалася
історична епоха кінця ХVІІІ – п
 очатку ХХ ст., що теж визначалася
вченим як «українське відродження» [4, с. 82; 5, с. 306, 320].
М. С. Грушевський, безперечно, правильно визначив указані
перерви поступовості в українській етнонаціональній історії, хоча
з погляду сучасних досягнень історичної науки вищезазначена термінологія, можливо, й не виглядає бездоганною. Адже періоди, що
передували «українському ХІХ століттю», точніше ототожнювати
не з поняттям «нація», а з «етносом» або «етнічною спільнотою».
За такого підходу період від кінця ХVІІІ ст. до початку ХХ ст. коректніше визначати як епоху формування і становлення українського
модерного націотворення, використовуючи термін «націотворення»,
запропонований Г. Касьяновим [10, с. 295].
Важливим чинником світоглядного формування і становлення української модерної нації була назва тієї країни, з якою вона
ідентифікувалася. Утвердження назви «Україна», як головного
ідентитету української нації, ускладнювалося за умов майже повної відсутності власної міцної державності цього краю, якщо не
брати до уваги автономної Гетьманської України, та помітної історико-географічної розпорошеності українських земель, зумовленої
своєрідністю історичного розвитку у ХVІІ–ХVІІІ ст.
З одного боку, від кінця ХVІІ ст. до рубежу ХVІІІ–ХІХ ст. найбільш активно відбувався і в переважно завершився процес формування етнонаціональної території українців, що супроводжувалося
географічним поширенням назви «Україна». З іншого боку, в укра-
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їнських землях посилювалася історико-етнографічна регіоналізація,
і цей процес цілком узгоджувався з давнім імперським принципом:
«Розділяй і владарюй!» У ранньомодерну добу закріпився поділ
тільки-но сформованого українського територіального масиву на
Лівобережжя, Правобережжя, Слобожанщину, Південну Україну
та низку західноукраїнських регіонів [6, с. 64–65, 277–278].
Історико-політико-географічна диференціація українських
земель обумовлювалася насамперед їхнім перебуванням у складі
кількох держав – Речі Посполитої, Московії, згодом – Російської
імперії, а також Австрійської й Османської імперій, які, претендуючи на стратегічно важливі українські землі, прагнули обґрунтувати
своє право власності на них. Не менш суттєвим чинником вказаного поділу були внутрішні протиріччя серед тодішньої української
еліти. Саме за цих історичних обставин у суспільній свідомості
утверджувалися такі поняття, як «тогобічна Україна», «цьогобічна
Україна», «задніпровська Україна» тощо [6, с. 192–193].
В «українському ХІХ ст.» відбулася певна територіально-етнічна консолідація українства, пов’язана з поділом його земель
між державними кордонами лише двох імперій – Австрійської й
Російської. Щоправда, чітке усвідомлення територіальної й етнічної єдності українських земель серед широких мас гальмувалося
минулими й тогочасними впливами політично й культурно домінуючих націй. Так, навіть втративши власну державність, поляки
і в ХІХ ст. вважали своєю територією («східними кресами») землі
Правобережної України, без якої не мислили відродження Речі
Посполитої в кордонах 1772 р., у свою чергу, росіяни називали інкорпоровані правобережні українські терени «Південно-Західним
краєм», визначаючи його форпостом Російської імперії на західних
кордонах. Проводячи адміністративно-територіальну реорганізацію Наддніпрянщини, імперський режим утверджував у суспільній
свідомості й такі поняття, як Малоросія (Лівобережна Україна) та
Новоросія (Південна Україна) [16, с. 36]. На західноукраїнських
теренах австрійські Габсбурги, попри те, що українці становили
помітну більшість у регіонах Східної Галичини, Закарпаття та Буковини, закріплювали адміністративно-територіальну розпорошеність цих земель і в своїй політиці виходили з імперських і аж ніяк
не з українських інтересів [2, с. 22; 7, с. 88, 91].
Подібна регіоналізація українських земель ускладнювала процес
формування та консолідації української національної свідомості.
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Навіть у середині ХІХ ст. українці різних історико-етнографічних
земель часто визначали себе не узагальнюючим терміном, а регіональними, наприклад такими, як «гетьманці» (жителі півдня Чернігівщини), «степовики» (на Полтавщині і Катеринославщині),
«українці» (на Київщини), «русини» (в Люблінській губернії і Галичині), «польщаки» (в Подільській губернії), «гуцули» (в Карпатах).
Цікаво, що узагальнюючий термін «Україна» набував у ХІХ ст. теж
регіонального звучання, причому його територіальний зміст змінювався. Так, на початку ХІХ ст. цей термін офіційно використовувався стосовно Слобожанщини, а в середині того самого століття
під ним розумілася Київщина [17, с. 44–45].
Поряд із тим варто зазначити, що узагальнююча власна назва
«Україна», під якою усвідомлювалася певна територія та людність,
використовувалася від ХV–ХVІ ст. і мала тенденцію до географічного
поширення вже у ранньомодерну добу. Україна, як певна історико-політико-географічна цілісність, виокремлювалася в дипломатичних документах, козацьких літописах, народних думах і піснях,
мемуарах, художніх творах, в одному з перших у світі проектів
демократичної конституції – «Виводі прав України» П. Орлика,
в оригінальній пам’ятці суспільної думки «Історія русів». У другій половині ХVІІІ ст. дедалі частіше як у розмовному вжитку, так
і в письмовій формі використовувалися терміни «нація» та «національний», що є свідченням становлення серед елітарної верстви
ранньомодерної свідомості [6, с. 64, 202, 213, 218, 221, 222, 225; 18,
с. 15, 17–18]. У цьому контексті зростання популярності узагальнюючого поняття «Україна» є цілком зрозумілим, хоча масштаби
поширення цього терміна не варто перебільшувати.
Остання думка пояснюється тим, що наприкінці ХVІІІ – у перші десятиліття ХІХ ст. тодішня українська еліта, належачи за соціальним походженням до колишньої шляхти або козацької старшини, не могла вирватися за межі суто регіональних самоназвдефініцій. Типовим свідченням цього є назви і зміст полемічних
праць з питань нобілітету, зокрема «Замечания о правах малороссийского дворянства» Р. Марковича, «Мнение о малороссийских
чинах и о их преимуществе…» та «Примечания о малороссийском
дворянстве» Т. Калинського, «Записка о малороссийском дворянстве» В. Полетики, «Записка о малороссийских чинах» А. Чепи,
«Записка» Ф. Туманського та ін., які обговорювалися на зібраннях
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та в комісіях чернігівського й полтавського дворянства у першому
десятилітті ХІХ ст. і фундаментально обґрунтовували права знаті
українського («малоросійського») походження [14, с. 221, 222; 19,
с. 242–246, 251–260].
Поміркована опозиційність домінуючої більшості колишнього
українського проводу не виходила за межі деяких автономістських
прагнень, зокрема таких, як відродження козацьких військових загонів, збереження Литовського статуту, національної судової системи, визнання мовно-культурної своєрідності українців. У процесі
підтвердження своїх соціальних прав і привілеїв колишня українська шляхта не тільки звертала увагу на державно-історичну та духовно-культурну традиції старої, Гетьманської України, а й чимало
зробила для їх вивчення та збереження. Таким чином, колишня
козацько-шляхетська спадщина була тим інтелектуальним і світоглядним містком, який з’єднував стару, ранньомодерну, і нову,
модерну Україну. Наслідком цього стало закладення історичних
підвалин української модерної свідомості [14, с. 232, 233, 238, 263].
Станово-корпоративне, прагматичне культурництво колишньої української шляхти, яка перетворювалася в останні десятиліття ХVІІІ – у перші десятиліття ХІХ ст. на російське дворянство,
сприяло зародженню і розвитку культурництва академічного, що
набувало поступу на тлі спочатку преромантичного, а згодом романтичного світосприйняття. Насамперед, об’єктом евристичної
та публікаторської діяльності став фольклорно-етнографічний доробок українського народу.
У ході його опанування зростало перше покоління українських інтелігентів-культурників. Фольклорно-етнографічні праці
М. А. Цертелєва, М. О. Максимовича, І. І. Срезневського, М. І. Костомарова, М. А. Маркевича, Л. І. Боровиковського, А. Л. Метлинського, П. Я. Лукашевича, В. Смирницького, М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я. Головацького, створені в період від кінця 1810-х і до
середини 1840-х рр., сприяли усвідомленню своєрідності української
народної спадщини, пробудженню національного почуття. Усе це
сприяло тому, що з 1840-х рр. дослідження фольклорно-етнографічної спадщини стало сферою наукових зацікавленостей вже значної частини української інтелігенції, що спричинило становлення
важливої галузі національної науки [12, с. 19–24; 18, с. 52].
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Не менш важливі інтелектуальні імпульси надавали націогенезі українська літературна мова, мовознавство та нова українська
література, що служили виразними ідентитетами національної
культури. З цього погляду суттєвий внесок зробили І. П. Котляревський, О. П. Павловський, Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, П. П. Гулак-Артемовський, Є. П. Гребінка, О. М. Бодянський, І. І. Срезневський, М. О. Максимович, Л. І. Боровиковський, М. І. Костомаров,
А. Л. Метлинський, О. О. Корсун, О. С. Афанасьєв-Чужбинський
та ін. [12, с. 25–41].
Заслугою І. П. Котляревського було те, що його бурлескно-сатирична «Енеїда» віддзеркалила багатство народної мови колишньої Гетьманської України, причому не тільки селянства і простого
козацтва, але й козацької старшини. Особливо важливо, що цей
твір увів народну українську мову до літературного обігу і пробудив
інтерес освіченого суспільства до особливостей життя й культури
простолюду, тим самим сприяючи формуванню засад нової, національної самосвідомості [20, с. 149, 152].
У творчій спадщині поетів-романтиків харківської школи теж
простежується звертання до козацької доби як певного символу
історичного існування українства, натомість міститься тверда віра
у майбуття українського народу, окремішного своєю мовою, культурою від російського. Працюючи переважно в ліричних, ліро-епічних та почасти драматичних жанрах, харківські романтики розбудовували українську літературну мову, яка мала відбити найкращі
душевні властивості українця, безвідносно від його соціального
походження і статусу. Львівська «Руська трійця» поділяла основні
засади ідеології романтизму і теж зробила великий внесок у розвиток української літературної мови, особливо своєю збиральною
діяльністю у галузях фольклору, етнології, народного прикладного
мистецтва та лексикографії [20, с. 165, 167, 169].
Отже, у 1830–1840-х рр. усвідомлення українських національно-культурних цінностей поступово виходило за межі світосприйняття лише окремих осіб і ставало притаманним діяльності культурницьких осередків. Знаковими серед них були гурток харківських
романтиків та «Руська трійця» у Львові. Попри свою нечисленність,
ці осередки зробили свій вагомий внесок у формування ідеї українського національно-культурного відродження, у справу творення
модерної української культури.
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Вершиною досягнень українства у галузях творення національної літератури та мови стала творчість Т. Г. Шевченка. На відміну
від своїх попередників, мова Кобзаря була зорієнтована на весь
україномовний територіальний та історичний масив. Новаторство
цього геніального реформатора української мови полягало і в тому,
що він створив літературу для всього народу і тим самим піднісся
до рівня загальнонаціонального поета, а відтак до загальнонаціонального усвідомлення [20, с. 170, 172].
У процесі націогенези неминуща роль належала історичній
науці, яка не тільки зберігала історичну пам’ять про минувшину,
а й надавала документальні й оповідні свідчення про спільний соціальний та економічний устрій життя народу, його духовно-культурні, національні, юридико-правові та політичні цiнностi, які
оцінювалися з погляду історичної ретроспекції. Напевно, що підсвідомо це впливало на творення нового, національно-психологічного самоусвідомлення.
У цьому контексті варто згадати «Історію русів» Г. А. та В. Г. Полетик, «Історію Малої Росії» Д. М. Бантиш-Каменського, «Історію
Малоросії» М. А. Маркевича, праці з історії княжої доби, козаччини, гетьманщини й гайдамаччини М. О. Максимовича, публікації
козацьких літописів О. М. Бодянського. Значення цього доробку
полягає насамперед у тому, що в ньому виявилися спроби не тільки знайти місце українства в російській історії, а й виділити власний український безперервний історичний процес, віддзеркалити
українську державницько-автономістську ідею [12, с. 43–52]. Відтак саме в цій українській романтичній історіографії та історіософії
слід шукати найближчі витоки українського модерного наративу.
Звичайно, процес українського національно-історичного самоусвідомлення відбувався далеко не просто. Адже українські землі,
якi знаходилися у межах кордонів двох імперій, об’єктивно належали до австрійського та російського імперських інформаційних та
інтелектуальних просторів. Тому не дивно, що далеко не всі представники інтелектуальної верстви мислили з погляду української
модерної перспективи. Навпаки, чимало з них розглядали українську культуру, історію та й врешті-решт народність не більше як
регіональний різновид Австрії чи Росії, які стали для них великими
батьківщинами. Цей імперський патріотизм цілком узгоджувався
з місцевим, регіональним патріотизмом до малої вітчизни – М
 ало-
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росії чи Галичини. Усе це породжувало у свідомості українців ментальний феномен подвійної лояльності та подвійної ідентичності.
Наприклад, підтвердивши свої соціальні привілеї й вільності
і ставши частиною російського дворянства, представники колишньої шляхти українського походження взяли активну участь у подальшій розбудові Російської імперії і за цих обставин не могли
розірвати пута подвійної лояльності щодо великої Вітчизни – Р
 осії
та малої Батьківщини – України. Самовіддана служба цих нових
дворян – етнічних українців – на користь імперії призводила до
того, що вже в першій половині ХІХ ст. у громадській свідомості
російського суспільства, за словами А. Каппелера, «став переважати
позитивний образ малоросів, що сприймалися як колоритний варіант російського народу». Свій вагомий внесок у становлення й поширення погляду на українців як на органічну складову російської
політичної нації зробив імперський великий наратив, що впродовж
багатьох десятиліть утверджував ідею «єдиної і неподільної Росії»
засобом історичних знань [9, с. 9; 13, с. 190–192].
Проте демократизація українського національного руху у зв’язку
з пожвавленням суспільної діяльності різночинської інтелігенції
надала нові інтелектуальні імпульси процесу творення консолідованого образу України. Так, у програмному документі КирилоМефодіївського братства «Книга буття українського народу» вже
не знайшлося місця вузькокорпоративним прагненням малоросійського дворянства, натомість з’явилося усвідомлення того, що
тривала боротьба України є «найсвятіша і славніша війна за свободу, яка тільки єсть в історії, а розділ України єсть найпоганіше діло,
яке тільки можна знайти в історії» [11, с. 167].
Соборницькі прагнення виявилися у поглядах українських
громадських діячів другої половини ХІХ ст. Так, М. П. Драгоманов
у програмному творі «Переднє слово» [до «Громади» 1878 р.] розпочав виклад думок з опису територіальних меж українських земель
[8, с. 276–277]. На рубежі ХІХ–ХХ ст. М. С. Грушевський поставив
концепти українського народу та його території одними з наріжних
у своїй концепції фундаментальної праці «Історія України-Русі».
Творення узагальнюючого національного образу України супроводжувалося виробленням нових, а почасти й відродженням
в історичній пам’яті старих символів України та її народу. Серед них
слід назвати відновлення в суспільно-політичному вжитку захід-
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них українців, зокрема в діяльності Головної Руської ради та З’їзду
руських учених у Львові 19–26 жовтня 1848 р., жовто-блакитних
кольорів герба Галицько-Волинської землі, що визнавалися за свої.
Саме під прапорами таких кольорів діяли загони «народної гвардії»
в містах Яворів і Бережани, загони «народної самооборони» в гірських округах Галичини та батальйон «руських гірських стрільців».
Події «весни народів» 1848–1849 рр. поклали початок використанню української історичної символіки у формі національних прапорів. Ця традиція поширилася у Галичині протягом другої
половини ХІХ – початку ХХ ст. У Наддніпрянській Україні жовто-блакитний прапор уперше замайорів у київському небі під час
студентської вуличної демонстрації у березні 1914 р. у зв’язку з шевченківськими святами [18, с. 14].
Тим часом наддніпрянські українці теж зробили вагомий внесок
у творення національних символів. Так, у вересні 1862 р. видатний
український етнограф, фольклорист, поет, перекладач і громадський
діяч П. П. Чубинський, перебуваючи у Києві, написав слова національного гімну «Ще не вмерла України і слава, і воля». Цілком
символічно, що після публікації слів гімну у львівському журналі
«Мета» (грудень 1863 р.), галицький композитор М. Вербицький
поклав їх на музику [22, с. 190–191, 360–361].
Соборницька символічність простежується і в історії створення
другого національного гімну України, відомого як віднедавна канонізована Молитва за Україну – « Боже великий, єдиний, нам Україну
храни». Автором цього твору був видатний український громадськокультурний діяч, письменник, педагог, правознавець О. Я. Кониський. Сам родом із Наддніпрянщини, він багато зробив для справи
соборницького єднання iз західноукраїнськими діячами. У 1885 р.,
працюючи над створенням української читанки для галицьких народних шкіл, О. Я. Кониський написав текст дитячого гімну, який
того самого року було покладено на музику М. В. Лисенком. Цей твір
українських народолюбців увійшов в історію як другий національний
гімн України [3, с. 284–286].
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(Частина 2)

В

ажливими чинниками формування й становлення української модерної нації стали її геокультурне, етносоціальне та етнополітичне походження,
хоча їхній вплив відбувався не однолінійно позитивно по висхідній. Адже слід усвідомлювати, що впродовж кількох століть українські землі зазнавали різнорідних геокультурних, етносоціальних
та етнополітичних впливів з боку політично й культурно домінуючих народів-націй.
З одного боку, це сприяло збагаченню духовно-культурного
та етносоціального життя українців, а з іншого – призводило до
його ускладнення, наростання поліетнічності й полікультурності,
що врешті-решт спричинило цілком певний цивілізаційний розкол українства. Так, українці західних регіонів традиційно більш
інтенсивно контактували з народами Центральної Європи, тривалий час перебуваючи у складі Речі Посполитої, Угорського королівства, згодом Австрійської імперії. За цих історичних обставин
вони зайняли проміжне місце між Східнохристиянським і Західнохристиянським світами, що знайшло найбільш яскравий вияв у такому явищі, як греко-католицька церква. Принагідно зазначити,
що у ХІХ ст. піонерами руського (українського) національно-культурного відродження в західноукраїнському регіоні стали грекокатолицькі (уніатські) священики, які тривалий час уособлювали
ідейний провід у цьому процесі. Позитивний вплив на суспільнополітичну атмосферу життя західних українців мали реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ другої половини ХVІІІ ст., здобутки «весни
народів» 1848–1849 рр. та реформи Франца-Йосифа 60-х рр. ХІХ ст.
За умов панування Габсбургів західні українці стали реально дотичні
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до надбань Західнохристиянської Новоєвропейської цивілізації [18,
с. 413–422; 23, с. 648–649].
Однак органічна присутність Західнохристиянського світу
простежувалася тільки у західноукраїнських регіонах та на Правобережній Україні, хоча і між ними спостерігалися відмінності.
Якщо на галицьких теренах польська присутність і вплив налічував 600 років, то на Правобережній Україні – л
 ише 225. У Києві та
на Лівобережжі від Дніпра влада Речі Посполитої була нетривалою і слабкою, не перевищуючи одне століття. У другій половині
ХVІІ–ХVІІІ ст. цей регіон потрапив під сильний вплив Московії,
згодом Російської імперії, а відтак перебував в орбіті Православно-Східнохристиянського світу, або Слов’янсько-Православної
цивілізації. Така регіональна полілінійність поступу не сприяла
консолідаційним процесам в українстві і дається взнаки ще й сьогодні [23, с. 648–649; 32, с. 126].
Не менш негативний вплив на процес ранньомодерного й
модерного націогенезу мали етнополітичні процеси в українській
провідній верстві. Так, двічі в історії – с початку за литовсько-польського, а згодом й імперського періодів – український народ фактично втрачав свою політичну еліту, яка маргіналізувалася й переходила на службу в іноземні державні структури, приймаючи їх як
свої. Вперше таке трапилося після втрати Південною Руссю-Україною своєю державності, коли протягом ХІV – першої половини
ХVІІ ст. стара українська аристократія стала у своїй більшості частиною політичного проводу Речі Посполитої. Це відіграло негативну
роль на початку ранньомодерного періоду, коли відсутність української аристократичної верстви вельми ускладнила легітимізацію
козацької держави Б. Хмельницького. Наприкінці ХVІІІ – у перші
десятиліття ХІХ ст. колишня українська шляхта і верхівка козацької старшини поступово розчинилися в російському імперському
соціумі й політикумі, що сприяло успішній інкорпорації земель
Наддніпрянської України до складу Росії. Водночас зазначене не
могло не загальмувати український націотворчий процес.
Утім, не зважаючи на вищезазначене, українство мало достатній ресурс для націотворчого поступу. У цьому контексті першорядного значення набув етнічний чинник. Так, упродовж кінця
ХVІІІ – початку ХХ ст. українці складали більшість майже в усіх
основних регіонах власного територіального масиву. Наприкінці
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вказаного періоду, тобто в 1910–1917 рр. частка українців Лівобережної та Слобідськоїï України, зокрема, дорівнювала 94,1% на
Полтавщині, 67,4% на Чернігівщині та 85,7% на Харківщині. На
Правобережній Україні цей показник складав 76,5% на Київщині,
69,7% на Волині, 80,1% на Поділлі. У перші десятиліття ХХ ст. питома вага українців південних губерній досягла таких показників:
на Катеринославщині – 65,8% загального населення губернії, на
Херсонщині – 52,7%, в Таврії – 47%. До 1917 р. загальна кількість
західних українців зросла до 4 131 тис. осіб, у тому числі на Східній
Галичині дорівнювала 61,7% [24, с. 42, 44, 62].
Наявність такого великого етнічного масиву, представленого
здебільшого селянством, яке, попри асиміляторську політику імперських режимів, давало можливість українцям зберігати власну
мову, національний характер, світосприйняття, певне етнографічне
районування, духовну культуру, господарчі, побутові та історичні
традиції. А це видається вельми важливим об’єктивним націотворчим чинником. Закономірно, що помітною прикметою діяльності
українських громад другої половини ХІХ ст. та українських політичних партій початку ХХ ст. стали їхні спроби зблизитися саме iз
селянством, на яке покладалися особливі надії в контексті національно-культурного відродження України.
«Ходіння в народ» молодої української демократії віддзеркалило
певну ідеалізацію громадськими діячами-різночинцями селянської
маси. І невипадково результативність народолюбної діяльності
серед селян була незначною. Адже, як точно зазначав Б. Кравченко, «величезна маса українського селянства мала слаборозвинуте
відчуття своєї національної ідентичності». Можна констатувати,
що, зберігаючи свою етнічну ідентичність, українські селяни пореформеного періоду внутрішньо залишалися консерваторами,
які здебільшого не розуміли модернізаційних тенденцій епохи і ще
не визріли до більш-менш чіткого й послідовного національного
самоусвідомлення. Причини цього слід шукати в недостатній розвинутості капіталістичних відносин і в соціальній та національній
політиці самодержавства на селі, які призвели до того, що рівень
письменності українців у середині ХVІІІ ст. був вищий, ніж на початку ХХ ст. Принагідно зазначити, що за першим загальноросійським переписом 1897 р. лише 13% українців були письменними,
а на селі неписьменність досягла кричущого рівня – в ід 91% до 96%
населення залежно від губернії [15, с. 49, 43].
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Соціальне й національне гноблення ставало суттєвим гальмівним чинником до власного національного самоусвідомлення на
шляху мільйонів українських селян. У пореформений період лише
окремі, найрозвинутіші представники українського селянства Наддніпрянщини, такі як, наприклад М. С. Кононенко, брали активну участь у національному русі, ставали частиною його ідейного
проводу [25, с. 40–44]. У Наддніпрянській Україні селяни почали
розуміти тісний зв’язок між аграрною боротьбою й національними потребами лише в період російської демократичної революції
1905–1907 рр. Характерно, що селяни Полтавщини, які повстали
в 1902 р., усвідомлюючи необхідність боротьби за свої соціальні
права, лише наприкінці 1905 р. почали включати в тексти своїх петицій до органів влади вимоги «україномовної школи і політичної
автономії для України», тобто стали формулювати національнокультурні й політичні прагнення [15, с. 50].
У Східній Галичині українське селянство дещо раніше і активніше прилучалося до націотворчого процесу. Вже наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст. воно випереджало польське селянство за
рівнем національної свідомості, громадянського духу, дисципліни,
навіть культури та моральності. Цілком не випадково на початку
минулого століття в цьому регіоні витворився, кажучи словами
І. Лисяка-Рудницького, «новий войовничий дух українських мас».
Наочним свідченням цієї мобілізації внутрішньої енергії народу став
аграрний страйковий рух у Східній Галичині, який виник стихійно
і незабаром набув організованості завдяки діяльності українських
політичних партій [18, с. 433–435].
Утім, навіть за умов соціальної та духовно-культурної несвободи
українське селянство залишалося живим носієм етнокультурного
генофонду народу, без якого не могло бути й мови про творення
модерної нації. Щоправда, націотворчий потенціал українського
селянства розкрився далеко не відразу і почав більш-менш масово виявлятися лише за часів національно-визвольних змагань
1917–1921 рр.
Не менш складно відбувався поступ українського націотворчого процесу в містах. Адже українство складало за переписом 1897 р.
лише 30,3% до всього міського населення українських губерній
і представляло собою міську меншість, поступаючися росіянам
(34%) та не набагато випереджаючи євреїв (27%). Особливо слабкою
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була присутність українців серед населення міст Степової України
(17,5%), дещо більшою – на Правобережній Україні (27%) і лише
на Лівобережжі досягала незначної більшості (53,7%), та й то в малих містах Полтавської та Харківської губерній. Якщо ж розглядати представництво українців у професіях, то за тим же переписом,
вони складали помітну меншість в основних професійних групах,
що репрезентували здебільшого міське населення. Так, у державній адміністрації, судах, поліції, гуманітарних професіях та іншій
інтелектуальній праці, серед тих, хто мав прибуток від капіталу чи
державної скарбниці, українці становили лише 30,8% від загального
числа працюючих у цих сферах, у збройних силах – 3 0,5%, в торгівлі та комерції – 1 3,1%, у промисловості, виробництві, будівництві
і на траспорті – 3
 7,2% [15, с. 26–27, 69].
Відтак через об’єктивні обставини українці опинилися на
узбіччі урбанізаційного процесу, який був важливою ланкою загального модернізаційного ланцюга. За цих історичних умов модерна
соціальна структуризація і національна консолідація українства
відбувалася уповільнено.
За окреслених обставин суттєво важливо, що в другій половині
ХІХ ст. навіть у деяких великих містах Наддніпрянщини (вже не кажучи про великий сільський масив!) українське населення зберігало
давні риси своєї етнічної ідентичності. Яскраві й змістовні обриси
цього явища подав у спогадах М. Славінський, який залишив вартісні згадки про Київ, починаючи від осені 1877 р. На його думку,
серед мешканців старовинного міста переважали українці за етнічним походженням. Оповідаючи про Київ пореформеного періоду,
мемуарист засвідчував, що почуття «національного устремління»
серед українського населення міста на той час не було «так уже
рясно засіяним». І це є підтвердженням, що процес утвердження
національної ідентичності ще тривав і був далеким від завершення.
Безперечно, що сторіччя попереднього національного гноблення
давалися взнаки, а тому національне почуття трималося, кажучи
словами М. Славінського, «головним чином, серед київських інтелектуальних верхів, старшого і молодшого покоління». При цьому
характерно те, що ті свідомі українські верстви були вже «відрізані»
від мас київського населення і не мали з ним тісних організаційних
контактів, а відтак і помітних впливів [26, с. 201, 223–224].
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Утім, представники інтелектуального національно свідомого українства «не випадали з українського кола завдяки могутній
інерції традиційного українського побуту, що був виявом тисячолітньої історії улюбленого ними міста». І київські передмістя, і навіть Старе місто, а там переважну більшість населення, за згадками
М. Славінського, складали українці здебільшого середніх верств,
характеризувалися пануванням своєрідного патріархального ладу
життя, який помітно вирізнявся від життя неукраїнських міст і, зокрема, справляв «дуже сильне враження» на росіян, або «москвинів».
Український характер примітно відбивався у прикрасах осель
(вишиті обруси на столах, рушники на образах, на стінах, скрізь
своєрідні українські килими, різні вінки й віночки); у традиційних стравах (борщі, вареники й варениці, налисники й сирники із
сметаною, таранька, оселедець, ковбаса з часником); у сходинах
знайомих і приятелів, у ході яких розмови перемежовувалися багатим українським співом соло й хором, а також танцями, які закінчувалися неодмінно «козачком» та «метелицею»; в одязі (мережані блузки в панночок, що виразно нагадували вишивані сорочки
селянських дівчат; теж намисто, особливо коралове; а у хлопців,
хоча й були міські піджаки, але водночас побутували вишивані
сорочки, солом’яні капелюхи, смушкові шапки). Взагалі майже
кожен хлопець і кожна панночка мали у своєму гардеробі повний
український стрій [26, с. 224–225].
Характерно, що вже у першій половині 60-х рр. ХІХ ст., які позначилися наступом русифікації і закриттям недільних шкіл, упровадженням валуєвського циркуляра та політичними переслідуваннями учасників українських громад, українські вишивані сорочки
стали певною мірою відзнакою українства. Їх носіння громадівською
молоддю виявило незадоволення місцевої адміністрації і спричиняло великі неприємності носіям, аж до північного заслання, яке
здійснювалося адміністративним порядком. Щоправда, коли український патріотизм набув більш твердих, ідейних ознак, потреби
у «вишиваному патріотизмі» вже не було, а тому він подекуди навіть висміювався свідомим українством [26, с. 226].
Незважаючи на русифікацію української православої церкви, її
давня обрядовість ще зберігалася в побуті киян і була невід’ємною
частиною їхньої духовної культури. Українська обрядова своєрід-

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ: ІДЕЇ ТА ЛЮДИ

•33•

ність спостерігалася під час хрещення дітей, на різдвяних, великодніх та інших святкуваннях [26, с. 226–227].
Український характер побуту киян зберігався тривалий час,
навіть тоді, коли населення міста ставало все більш багатонаціональним й суттєво поповнилося представниками інших етносів,
здебільшого росіянами. Так, за переписом 1897 р. українці складали
вже помітну меншість – 2 2,23%, а росіяни – 5 4,2%, євреї – 1 2,08%,
поляки – 6 ,69% [31, с. 12–13]. Проте характерно, що українська національна стихія була доволі високого рівня і спричиняла уповільненість процесу денаціоналізації українства, при тому, що воно ще
не набуло своєї національної ідентичності. З іншого боку, українське
оточення приводило навіть до певної українізації росіян у Києві, що
виявлялося у побуті, у великодному і частково у різдвяному культі
тощо. Прикметно, що, попри заборону української мови в будьяких публічних виявах (не тільки урядових, а й приватних), чому
особливо посприяв ганебний Емський указ царя Олександра ІІ
1876 р., Київ залишався двомовним містом. Однак, за умов відсутності української школи, українське населення Києва (та й інших
міст Наддніпрянщини) досить швидко русифікувалося, а згодом
стало все більше відходити від рідної мови [26, с. 228–229]. Як точно зазначав М. Славінський, процес викорінення української мови
здійснювався «через школу, через адміністративний апарат, через
прес вказаного вище указу р. 1876-го, він ширився по всій Україні,
творячи в своєму поступі великі спустошення в національній душі
цілого українського народу» [26, с. 230].
За несприятливих історичних обставин, що уповільнювали
націотворчий процес серед українських мас села і міста, особлива
роль у формуванні та становленні модерної нації належала новій,
національній за своїм світоглядом, еліті, яка стала опікуватися відродженням історичної пам’яті й утвердженням національної свідомості на основі цілком певних духовно-культурних, національних,
юридико-правових та політичних цінностей та врахування особливостей національної психології та соціального й економічного
устрою суспільства. Початок процесу творення нової еліти припав на середину ХІХ ст. Його своєрідність в українських землях
полягала в тому, що за умов слабкості ринкових, капіталістичних
відносин і, відповідно, нового класу буржуазії, роль національного проводу взяла на себе демократична різночинська інтелігенція
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Наддніпрянщини та Східної Галичини, а в останньому регіоні ще й
греко-католицьке духівництво. Саме ці діячі вперше почали не просто
збирати і вивчати народну спадщину (це робили і їхні попередникидворяни в останні десятиліття ХVІІІ – у перші десятиліття ХІХ ст.),
а засобами літератури, мови, етнографії, фольклористики, історії
та інших галузей знань виявляли самобутність українського народу, усвідомлювали й обґрунтовували його законне право на власне
минуле, сьогодення і майбутнє, на самостійний розвиток усіх сфер
життя. Тим самим на основі усвідомлення спільного геокультурного та етносоціального походження, історичної пам’яті та історичної
свідомості розпочався процес національної консолідації.
Інтелектуальним первісником нової української еліти, який
багато зробив для розвитку національного самоусвідомлення, став
М. О. Максимович. У квітні 1827 р., ще перебуваючи у Москві, видатний український вчений-енциклопедист у передмові до праці
«О малороссийских народных песнях» уперше зосередив увагу на
необхідності «пізнати справжню ціну народності», маючи на увазі
«малоросійську», або українську. Вчений зазначив «зовсім відмінний
характер» українців, в основі якого було поєднання трьох первісних способів життя – наїзницького, пастушого та землеробського
[19, с. 454–455].
Дещо пізніше, у 1836 р., М. О. Максимович виділив «Русів
Південних або Україно-Галицьких», починаючи ще від «древнього
періоду» ІХ–ХІІІ ст., а в 1857 р. простежив історію України крізь різні
епохи «литовської влади», «польської влади» та «роздвоєного буття
України». Суттєво, що впродовж усіх цих епох він розглядав цей
край як залюднений українцями, а не «безлюдну пустелю». Все це
доводило безперервність існування українства, утверджувало думку
на його історичне природне право на власну історію та самобутній
розвиток. Принципове значення для утвердження ідеї рівноправності й самодостатності українства мала теза М. О. Максимовича про
Люблінську унію 1569 р. як таку, що задекларувала утворення Речі
Посполитої на основі рівноправності вільних польського та українського народів («jako rownych do rownych i wolnych do wolnych ludzi»)
[19, с. 47, 49, 202–203, 207].
Ідеї М. О. Максимовича були підтримані й розвинуті молодим поколінням української демократичної інтелігенції. У 1843 р.
М. І. Костомаров, роблячи «Обзор сочинений, писанных на ма-
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лорусском языке» у харківському виданні «Молодик» на 1844 р.,
зокрема, зазначав: «Народність Малоросії є особлива, відмінна
від народності великоросійської…» [34, с. 29]. Ідея української історичної самодостатності зазвучала у програмному документі Кирило-Мефодіївського братства «Книга буття українського народу»,
де автор стверджував, що Україна входила до складу Литви, а потім
поєдналася із Польщею, згодом із Московією за принципом «нерозділимо і несмісимо». Хоча цей принцип не справдився в історії
трьох народів, ідея рівноправного слов’янського союзу відродилася
у ХІХ ст. М. І. Костомаров оптимістично накреслював історичну
перспективу України, яка, на його думку, «буде неподлеглою Річчю
Посполитою в союзі слов’янськім» [11, с. 164, 166, 169].
Репресії царату стосовно кирило-мефодіївців не зламали національного самоусвідомлення першого покоління українських
народолюбців. Це видно з відкритого листа «Украйна. Письмо
к издателю «Колокола»», з яким у 1860 р. М. І. Костомаров звернувся до ідейного лідера російської еміграції О. І. Герцена. Дуже
цікавим є завершення цього важливого світоглядного документа,
де автор застерігав: «Нехай же ані Великоруси, ані Поляки не називають своїми землі, залюднені нашим (українським.– Авт.) народом» [13, с. 422].
На початку 1860-х рр. М. І. Костомаров не відмовився від
думки про вільний національно-культурний розвиток українців,
утверджуючи ідею рівноправності української та інших мов. Ці
мотиви характерні для його численних полемічних праць, зокрема
«Ответ на выходки газеты «Czas» и журналу «Revue Contemporaine»
(1861), «Правда полякам о Руси», «Правда москвичам о Руси» (1861),
«Мысли южнорусса» (1862), «О преподавании на родном языке
в Южной Руси» (1863), «О некоторых фонетических и грамматических особенностях южнорусского (малорусского) языка, несходных
с великорусским и польским» (1863), а також для заяв і листів [34,
с. 30]. Важливого значення набув вихід у світ праці М. І. Костомарова «Дві руські народності» (1862), де йшлося про своєрідні риси
української і російської народностей, зокрема про ментальні особливості українського національного характеру, його неповторність
і самодостатність [14].
У 1862 р. інший колишній кирило-мефодіївець П. О. Куліш
написав вельми цікаву статтю «Украинофилам», в якій порушив
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питання про українську національну ідею і висловив думку про
необхідність згуртування навколо неї не тільки нижчих станів, а й
аристократичної верстви суспільства [17, с. 423, 426–427, 435–436].
За суттю, тут виявився ментальний феномен загальнонаціонального
мислення, феномен, який свідчив, кажучи словами П. О. Куліша,
про «законні стремління нової України до відновлення своєї народності в усьому її достоїнстві» [17, с. 437].
Ідея загальнонаціонального єднання П. О. Куліша не здобула
численних прихильників в українському національному русі пореформеної доби, а його статтю було надруковано лише 1911 р.
[17, с. 484]. Упродовж пореформених часів П. О. Куліш виступав
лише як послідовний культурник-патріот, прихильник національно-культурного відродження України, вважаючи, що зберігаючи
політичну лояльність до російської влади, можна досягти скорішого
розвитку української культури [27, с. 312].
У центрі націонал-культурницької концепції П. О. Куліша була
поставлена українська мова, яка «глибоко закоренилась і буйно проросла» серед народу і її поширення пророкувало «їй новий процвіт,
нову красу і силу». За його спостереженнями, українська мова не
тільки витримала польське і московське панування, а й пробудила
від тривалого (від середини ХVІІ ст.) «летаргійного сну» Україну.
Мова, за словами українського діяча, є «органом національного
самопочуття». Її зберігачем виступив простий народ, «хлібороби»
[16, с. 402, 403].
П. О. Куліш розглядав мовно-культурний чинник найвагомішим у процесі формування української нації. Він вірив у те,
що інтелігенція («проповідники науки»), попри народну темноту
і бідність, зможе підняти «принижену до землі масу» до рівня нації. Адже, за словами українського діяча, «мужицька мова, ставши
літературною, розколола імперію на самій серцевині». Наявність
самобутньої української літератури публіцист вважав виявом «величчя української нації». П. О. Куліш пророкував нову боротьбу
українського народу «за народне право вже не мечем і огнем, а духом і правдою» і порівнював історичне майбутнє України з «сонцем
духовної свободи» [16, с. 408–410].
Ідея українофільства як національної свідомості витала серед
українських громадських діячів. Її послідовником виявився київський громадівець О. Ф. Кістяківський, який 2 березня 1884 р.
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записав у своєму «Щоденнику»: «Українофілом має бути кожен
мешканець Малоросії. Землевласник і домовласник, фабрикант
і ремісник, купець і шинкар, священик і вчений, педагог і народний
учитель, орендатор і поселянин – усі й кожен має бути свідомим
українофілом. Українофільство повинно бути практичним. Кожен,
працюючи у своїй сфері, на своєму поприщі, на котре його поставила доля, повинен бути націоналістом». Однак О. Ф. Кістяківський
не розглядав українофільство та український націоналізм як такі,
що заперечували б єдність України з Росією. Навпаки, він вважав,
що ідея «нероздільності Малоросії з Великою Росією» мала стати
основою діяльності «малоросійської партії». Такий погляд спричинявся ступенем політичної зрілості тодішнього українофільства,
його сподіваннями на демократизацію Росії [12, с. 455].
Пореформене покоління української демократичної інтелігенції продовжило досліди з проблеми національної ідентичності,
виокремлюючи як особливі прикмети самого українського народу, так і порівнюючи його з сусідами. Так, у вступній лекції з курсу
історії, датованій 1870-ми рр., В. Б. Антонович дійшов висновку
про наявність трьох типів у межах української народності: південно-західного, або галицького, північного та українського, кожен
з яких розташувався на певній частині української етнічної території й вирізнявся певними фізичними та духовно-психологічними
особливостями, хоча і являв собою складову єдиного національного
цілого [1, с. 36–37].
У праці стосовно поглядів українофілів (1881) В. Б. Антонович
виділив народонаселення південноруського краю як чітко виокремлену етнографічну одиницю, вказавши на суттєві антропологічні,
філологічні, психологічні та культурно-історичні особливості, що
вирізняють її від інших народів Східної Європи [2, с. 144–149]. Ця
сама проблема порушувалася в статті В. Б. Антоновича «Три національні типи народні» (1888), що вважається частиною конспекту
лекцій вченого з української антропології та етнографії. Її важливість полягає в тому, що дослідник зробив спробу дати визначення нації і на основі порівняльного аналізу показав антропологічні,
психологічні, ціннісні, духовно-культурні особливості українців, їх
відмінності від поляків та росіян [2, с. 90–101, 754]. Розробка цих
сюжетів, за всієї обмеженості джерельної бази і недосконалості ме-
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тодики аналізу, була вельми симптоматичною й суттєвою в контексті розвитку національної самосвідомості українства.
Важливі узагальнення містяться в лекціях В. Б. Антоновича
періоду 1895–1896 рр., що були видані під назвою «Про козацькі
часи на Україні». У передньому слові автор показав, що провідна
ідея в політичному житті залежить від таких чинників, як антропологічний, територіальний, культурно-історичний. При цьому
В. Б. Антонович зазначав, що українці цінували вічовий принцип
життя, принцип широкого демократизму і рівного політичного
права задля кожного, поляки – аристократичний принцип, а великоруси – абсолютизм [3, с. 17–18].
Безперечно, велике значення для подальшого розвитку процесу національного самоусвідомлення, насамперед, серед молодої
української еліти, мало українське культурництво в самому широкому розумінні цього слова. З цього погляду фундаментальну роль
відігравали українські письменники, поети, літературознавці та мовознавці, зусиллями яких за життя кількох поколінь постала нова
українська література, що ґрунтувалася на модерній літературній
мові. Від 1860-х рр. культурницька праця здійснювалася більш цілеспрямовано й масово, чому сприяла діяльність українських громад,
які постали у Києві, Полтаві, Харкові, Чернігові, згодом в Одесі,
Єлисаветграді та інших містах.
Українські громади мали у своїх лавах інтелектуальних лідерів,
які користувалися безперечним авторитетом у своїх однодумців
і могли в нелегких умовах царської цензури, активної діяльності
жандармерії та поліції розширити коло симпатиків і прихильників
української національної ідеї, стрижньовим змістом якої в перші
пореформені десятиліття був домінантний концепт «національнокультурного відродження».
Найчисленніша в українському національному русі Київська
Стара громада мала у своєму складі чимало талановитих діячів. Серед цієї когорти справжніх українських патріотів, які відігравали
особливу, особистісну роль у формуванні національного самоусвідомлення українців, часто впливали на сучасників своїм прикладом,
слід, насамперед, назвати В. Б. Антоновича і М. П. Драгоманова.
Перший серед згаданих діячів виріс у визнаного діяча-культурника на очах одного покоління українолюбців. Про величезний
вплив лекцій В. Б. Антоновича на слухачів, які завдяки вихованню
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історією починали перейматися любов’ю до рідної України, рідного народу, залишили численні спомини його учні. Так, колишній
студент Київського університету Св. Володимира, а згодом активний діяч Чернігівської громади А. Верзилов згадував, що під
час лекцій шанованого професора вся аудиторія була нібито «загіпнотизована» – всі слухали «з глибокою увагою» [6, с. 412]. Про
українолюбний вектор впливу В. Б. Антоновича на своїх слухачів
прямо згадував інший колишній студент В. Доманицький: «… дякуючи його (Антоновича. – Авт.) вродженій незрівняній добрісті
та щирості до кожного, чи великого чи малого, чи до значної людини чи простого селянина, дякуючи його надзвичайно лагідній,
сердечній, мягкій вдачі, що вабила до себе кожну чутливу душу –
запав в нас промінь світла, запали зерна любови до всього нам рідного, до нашої минувшини, прокинулася жадоба праці для рідного
краю і люду; і коли нас, як звичайно буває з величезною більшістю
українців з роду, не поглинуло «общерусское море» і ми стали на
певний шлях, то за це ми мусимо дякувати незабутньому нашому
професорові» [9, с. 427].
Безперечним внеском В. Б. Антоновича у справу формування
і становлення історичної свідомості українства було те, що під його
керівництвом постала ціла наукова школа – важлива ланка утвердження української національної історіографії. Дуже прикметно, що
згодом до керівництва кафедр в ряді університетів України прийшли
учні В. Б. Антоновича. Це, зокрема, Д. Багалій у Харкові, М. Довнар-Запольський – У
 Києві, І. Линниченко – в Одесі, М. Грушевський – у Львові. У свою чергу, кожен із цих учнів В.Б. Антоновича
став засновником власної наукової школи в цих містах [22, с. 283].
Іншим ідейним лідером серед київських громадян був М. П. Драгоманов, який, на відміну від В. Б. Антоновича, не обмежувався
українським культурництвом, а вже у першій половині 70-х рр.
ХІХ ст. постав визнаним лідером політичної течії в українському
національному русі. За характеристикою О. Я. Шульгіна, М. П. Драгоманов «був тоді в повному розквіті своїх сил: освічений, енерґійний, надзвичайно дотепний, людина, яка і на катедрі, і в товаристві – с крізь імпонувала своїми широкими ідеями як громадянству,
так і особливо молоді» [33, с. 405].
Неминущою заслугою М. П. Драгоманова було те, що він ідейно
й організаційно сприяв оформленню політичної течії в українському
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національному русі, яка знайшла вияв у діяльності «молодих громад»; сформулював концепцію «громадівського соціалізму» з його
ідеями широких економічних перетворень в інтересах селянства
і робітництва, соціальної та національної рівності на основі вільної
автономії осіб, спілок і громад, народів, а також вільного товариства
(федерації) громад і народів. До того самого М. П. Драгоманов започаткував українську демократичну еміграцію, «вільну українську
пресу», мав великий вплив не тільки на «драгоманівців» Наддніпрянщини, а й українських радикалів Східної Галичини, зокрема
І. Франка та М. Павлика [5, с. 155–156; 20, с. 153].
Під впливом В. Б. Антоновича та М. П. Драгоманова свідомим
українцем став Л. А. Смоленський – в изнаний ідейний лідер одеських громад («старої» і «молодої») і відомий педагог в усій Одесі.
Через «українофільство» він не міг викладати в державних гімназіях, а тому розвивав свій талант у приватній реальній прогімназії
Е. Соколовського. «Коли він входив у клясу,– з гадував його учень,
а з часом свідомий українець Є. Х. Чикаленко, – то все затихало,
наче завмирало, і на його лекції раз у раз заходили інші учителі,
а часто й сам директор та його жінка і сідали на задніх партах слухати…» [30, с. 68].
Характерно, що українська національна ідентичність
у Л. А. Смоленського була цілком набутою інтелектуально, бо, як
згадував Є. Х. Чикаленко, «стихії української у нього не було, і він
майже не вмів говорити по-українському». Проте це не завадило Л. А. Смоленському мати величезний вплив на своїх слухачів,
учити їх живим словом, а про долю України промовляти так натхненно, що його можна було порівняти з «біблійним пророком».
Така діяльність непересічного одеського громадівця навернула до
української свідомості, виховала в дусі українського патріотизму
багатьох людей [30, с. 70].
Сказане про Л. А. Смоленського повною мірою відповідає місцю і ролі в українському національному русі іншого непересічного
громадівця, колишнього кирило-мефодіївця Д. П. Пильчикова,
який відомий тим, що був організатором фундації друкарні при
Науковому товаристві ім. Шевченка у Львові, а також самовіддано
служив українській національній справі у зрусифікованому Харкові.
Талант полум’яного оратора, українського патріота буквально заворожував слухачів. Вони «моторошно приємно» слухали цього на-
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тхненного промовця, який, будучи уражений катарактою на обидва
ока, вражав своєю силою духу. «Промовами своїми,– п
 исав згодом
Є. Х. Чикаленко,– в ін (Д. П. Пильчиков.– А
 вт.) піддержував в своїх
слухачах надію на краще будуще України; на те, що ніякі сили ворожі не вб’ють живої душі України; що настане час, коли спадуть
всі кайдани, якими сковано її, бо «держави і правителі умирають,
а народи – ніколи». Велике вражіння, пам’ятаю, – вів далі мемуарист, – зробила на нас всіх його промова на цю тему в роковини
смерті царя Олександра ІІ, яку він закінчив словами: «И так пал на
Екатерининском канале творец закона 76 года, защищая твердый
знак!». Прикметно, що свої «промови, якими запалював до праці
на користь України», Д. П. Пильчиков, як і всі українські «шістдесятники», проголошував російською мовою [30, с. 98].
До плеяди непересічних свідомих українців належав і один
з лідерів єлисаветградських українолюбців О. І. Михалевич – п
 ереконаний драгоманівець і федераліст, близький приятель видатних
діячів – В
 . Б. Антоновича, М. П. Драгоманова, Ф. К. Вовка, М. Ковалевського та ін. Будучи висланим із Києва, він оселився в Єлисаветграді приватним лікарем і досить швидко згуртував навколо себе
прихильників української справи. О. І. Михалевич не володів такою
ораторською майстерністю, як, наприклад, Л. А. Смоленський,
проте мав великий вплив на своїх учнів, за словами Є. Х. Чикаленка, «не тільки своїм широким розумом, але й своєю сердечністю,
щирістю, вірою в людей». У своєму гуртку він знайомив слухачів
з ідеями М. П. Драгоманова та його виданням «Громада». Так, уже
в другій половині 70-х рр. ХІХ ст. чинниками українського самоусвідомлення ставали політична пропаганда та «вільне українське
слово» [30, с. 82–84].
За умов дії Емського указу 1876 р. в Наддніпрянщині все більшу
роль в українському націотворенні стали відігравати діячі з регіонів підавстрійської України. Ще від 1860-х рр. тут набула розвитку
ідейна течія українського народовства, що стала своєрідною західноукраїнською формою суспільного руху народницького типу. Видання на Східній Галичині народовських журналів («Мета», «Нива»,
«Русалка» у 1863–1866 рр., «Правда» у 1867–1880 рр., газети «Діло»
з 1880 р.), започаткування культурно-освітніх («Просвіта» у Львові
1868 р., в Тернополі 1876 р.), літературних (ім. Шевченка у Львові
1873 р.), педагогічних (Руське педагогічне 1881 р.) товариств – в се
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це сприяло поступу української культурницької праці, яка згодом
все частіше перемежовувалася з політичною, що в 1880-х рр. дало
свої результати в конкурентній боротьбі з іншою суспільною течією – москвофільством, яке не визнавало за українством права на
окремішний, самобутний розвиток [7, с. 328–330; 4, с. 247; 21, с. 169].
Українське народовство породило цілу плеяду, кажучи словами І. Лисяка-Рудницького, «засновників модерного українського національного руху в Галичині». Серед цих діячів слід назвати
таких, як Данило Танячкевич, Омелян Партицький, брати Володимир та Олександр Барвінські, брати Омелян та Олександр Огоновські, Наталь Вахнянин, Юліан Романчук, які утворили перше
покоління української галицької світської інтелігенції. Суттєво
важливо, що галицькі народовці мали зв’язки з українськими народолюбцями Наддніпрянщини – В. Б. Антоновичем, М. П. Драгомановим, М. Ф. Комаровим, О. Я. Кониським, П. О. Кулішем,
І. С. Нечуй-Левицьким та ін. Характерно, що вже в 1863–1864 рр.
галицькі українці Львова й Тернополя започаткували перші в цьому краї громади, тим самим використавши форму організації національного руху, яка вже дістала поширення в Наддніпрянщині.
Першими війтами цих громад було обрано відповідно Володимира
Качалу та Михайла Чачковського [18, с. 430; 7, с. 327, 329–330; 4,
с. 80–81, 229–230, 366–368].
Під впливом наддніпрянських й галицьких діячів українська
національна ідея поширилася в інші регіони, зокрема на Буковину.
В цьому регіоні підавстрійської України первістками українського національного самоусвідомлення були митці художнього слова
Юрій Федькович, Сидор та Григорій Воробкевич. Наприкінці 1860–
у 1870-х рр. на Буковині започаткувалися перші в регіоні українські
товариства, зокрема «Руська бесіда», «Руська Рада», «Союз» та ін.,
що сприяли певній консолідації буковинських українців. Наприклад, аналогічне «Просвіті» товариство «Руська бесіда» мережею
філій, читалень та позичкових кас охопило всю Буковину. Важливо,
що в цьому регіоні теж зародився народовський ідейний напрям,
який визнавав окремішність українців від поляків та росіян і єдність українців західноукраїнських регіонів та Наддніпрянщини [8,
с. 129–139, 183–184; 21, с. 126].
Тим часом українські політичні ідеї, хоча й почали поширюватися завдяки М. П. Драгоманову та його послідовникам, не мали
ще широкого впливу на сучасників. До того ж тодішня українська
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політична думка не виходила за межі автономістсько-федералістичних ідей. Так, згадуючи пореформений період, М. В. Стороженко зазначав неготовність тодішнього українського суспільства
до політичного унезалежнення: «Тоді ще й на думку не зверталася
ідея політичної самостійності України» [27, с. 312]. Незрілість національної свідомості українців підтверджував Є. Х. Чикаленко,
який пристав до прихильників української справи і згадував про
період другої половини 1870-х рр.: «Про самостійність України,
суверенність її державного життя тоді ще чи вже й мови не було.
Відсутність якого б то не було протесту проти указу 1876 року, яким
заборонено було українське слово, доводила повне безсилля української інтелігенції і повну темноту народу. При таких умовах у всіх
свідомих елементів на перший план висувалася потреба скасування
того указу; жвавіші елементи сподівалися добитися того дорогою
всеросійської революції і здобуттям загальних свобод, а поміркованіші – дорогою агітування в земствах з штандпункту педагогічного та дорогою поширення національної свідомості серед молоді
та широких народних мас» [30, с. 84].
Загальний стан національного самоусвідомлення українства не
міг не впливати на його тодішню національну еліту, яка впродовж
кількох десятиліть перебувала в полоні світогляду українського народолюбства, або українського народництва з його націонал-культурницькою домінантою. Продовжуючи традиції Т. Г. Шевченка,
українська література другої половини ХІХ ст. відіграла колосальну роль в утвердженні української мовно-культурної самобутності,
а відтак сприяла й поступу національного самоусвідомлення. Українська літературна інтелігенція була представлена цілою плеядою
видатних майстрів пера, які самовіддано працювали на користь
української національної справи в несприятливій історичній обстановці панування царського й цісарського режимів. Це, насамперед, Марко Вовчок і П. Куліш, Л. Глібов і С. Руданський, А. Свидницький і О. Кониський, М. Кропивницький і М. Старицький,
Панас Мирний і І. Нечуй-Левицький, Б. Грінченко і Д. Маркович,
І. Франко і Ю. Федькович, П. Грабовський і В. Самійленко, Леся
Українка і Л. Старицька-Черняхівська, А. Кримський і Л. Василевська (Дніпрова Чайка) та ін. [10].
За умов заборони українського друкованого слова в підросійській Україні особливу роль у пробудженні національного почуття
відігравала українська пісня, яка, за словами М. В. Стороженка,
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«мов тая річка, текла усе ширшим прутом та захоплювала навіть тих
людей, що або байдуже, або вороже ставилися до українства» [27,
с. 154]. Непересічного значення в ті роки набув талант корифея,
живого класика українського музичного мистецтва М. В. Лисенка.
Даючи концерти на клавірі, диригуючи своїм хором, цей майстер
національної музики доводив усіх присутніх до бурхливих, екзальтованих оплесків [27, с. 154].
Не менше емоційне враження справляв на слухачів молодий
український національний театр, фундаментальні основи якого були закладені видатним організатором сценічного мистецтва
М. Л. Кропивницьким, який оточив себе яскравим сузір’ям акторів, серед яких три брати Тобілевичі: І. Карпенко-Карий, М. Садовський і П. Саксаганський, їхня сестра Садовська-Барілотті, а також
М. К. Заньковецька та ін. Український театр відігравав велику роль
у формуванні національного почуття серед широких верств громадян. Гра українських акторів сподобалася навіть російському царю
Олександру ІІІ, який звелів не забороняти український театр [27,
с. 172–173; 28, с. 468].
Не підлягає сумніву, що провідники українського народолюбства 1860–1880-х рр. та їхні однодумці, що діяли в межах українських
громад, гуртків або осібно, зробили багато для відродження української історичної пам’яті, формування й розвитку національної свідомості, історико-психологічного, ментального об’єднання десятків
і сотень послідовників у національну спільноту. Але чи відповідала
їхня діяльність завданням нової модерної епохи з її індивідуалізмом,
правом на критику, автономією дій та ідеалістичним філософським
мисленням? [29, с. 17].
Якщо брати до уваги, що діяльність українських націонал-демократів об’єктивно сприяла формуванню і становленню національної ідентичності, поставила на порядок дня культурно-освітнє
самовираження й вільне політичне волевиявлення українців, то,
безперечно, так. Водночас не можна не зазначити, що від 60-х рр.
до кінця ХІХ ст. кількість прихильників української національної
ідеї в підросійській Україні практично не збільшилася і, певно, не
виходила за межі півтисячі осіб.
Мільйони ж українців, як і представників інших етносів, що
проживали на етнічних українських теренах, були або вороже, або
індеферентно налаштовані до українських національно-визвольних
змагань. Причини цього полягали не тільки в рівні національного
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самоусвідомлення основної маси населення, яка послідовно виховувалася в дусі вірнопідданства до монархічних режимів Росії та
Австро-Угорщини і належала до законослухняних громадян обох
імперій, а в особливостях внутрішньої політики імперських режимів, що природно не могли сприяти націотворчому процесу серед
українців, їхній консолідації навколо української ідеї. Справа полягала і в тому, що тодішня провідна верства українства, що складалася здебільшого з представників патріотичної інтелігенції, була
нечисленною, ідейно розпорошеною і ще не змогла (та й не могла)
виробити єдину сучасну формулу національної ідеї, яка б поєднувала національно-культурне, політичне та соціальне оновлення суспільства. Усе це уповільнювало визрівання модерного суспільства
в цілому, а відтак і модерної нації зокрема.
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(Частина 3)

Н

априкінці ХІХ – на початку ХХ ст. процес подальшого формування і становлення української модерної нації вступив у новий – політичний етап свого поступу. Домінування політичних ідей, концепцій,
поглядів стало найважливішою особливістю українського національного руху – важливої рушійної сили націотворення. За своїм
змістом цей націотворчий етап, за висловом І. Лисяка-Рудницького, був «модерністичним», який охоплював період від 1890-х рр.
до Першої світової війни [19, с. 184].
Дійсно, епоха народництва з його ключовими культурницькими, просвітянськими, позитивістськими морально-етичними,
естетичними та пізнавальними мотивами і змістами поступово
відходила в минуле. Відходила тому, що народна ідея як визначальна в українському національному русі, зігравши свою пози-
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тивну роль на попередньому етапі, вже не могла відповідати потребам нового модерного часу. Завершення промислової революції, перехід від ринку вільної конкуренції до монополістичного
капіталізму, посилення міграцій населення, урбанізація міст, розвиток основ громадянського суспільства, осягнення сучасності
засобами модерністських напрямів, якими були декаданс, символізм, імпресіонізм, неокласицизм, неоромантизм тощо, створювало нову суспільну атмосферу, в якій народна ідея все більше поступалася ідеї національній.
На рубежі ХІХ–ХХ ст. ідеологія українського народництва
(народолюбства) вже втрачала націотворчу динаміку. Адже українські народолюбці у своїй більшості так і не осягнули важливість
процесу національної консолідації, об’єднання під національними прапорами не тільки представників інтелігенції і простого народу (селянства і робітництва), а й репрезентантів панівних
класів – дворянства та буржуазії. До того самого вони не змогли
зрозуміти націотворчого потенціалу нових буржуазних відносин,
утвердження яких у перспективі могло привести до утворення національної держави. Не можна не погодитися з думкою Я. Й. Грицака про те, що «народницька ідеологія вела до певного зниження
стандартів українського інтелектуального життя» [7, с. 69]. Дійсно, послідовне захоплення народолюбців темами народного буття обмежувало творчий діапазон українських інтелектуалів, які
все більше усвідомлювали необхідність розроблення тематики не
тільки «простолюдної», а й «високої» культури модерного змісту. Тільки нове модерністичне мислення могло оновити інтелектуальне життя і стати запорукою у подоланні хуторянської меншовартості, провінційності, тематичної звуженості «тематики для
народу» [14, с. 24].
Проте не можна не зазначити, що кращі українські інтелектуали кінця 80-х – першої половини 90-х рр. ХІХ ст. повели між
собою принципову ідейну полеміку. Її результати необхідно враховувати у процесі генези українського модернізму як націотворчого чинника. Насамперед у цьому контексті варто згадати ідейний полемічний діалог між політиком М. П. Драгомановим та
культурником О. Я. Кониським, що розгорнувся в їхньому листуванні періоду 1888–1893 рр. Так, 20 квітня 1891 р. М. П. Драгоманов, зокрема, закликав свого опонента не сходити «з тієї європей-
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ської радикальної дороги, на котру Шевченко ставав полусвідомо,
«хлопоманія» 60-х років свідоміше і на котру я раджу стати зовсім
рішучо й безповоротно» [35, арк. 70]. Прикметним для розуміння
ідейної позиції О. Я. Кониського став його лист М. П. Драгоманову (без дати, можливо 1893 р.), в якому, зокрема, йшлося: «…націоналізм – єдино певний ґрунт, де може зрости і пишатися усе те,
що зоветься щастям людей: націоналізм есть той ґрунт, де можливе усяке «объединение», зрощене і випещене волею, гуманізмом,
світом і загальним добробутом людей» [36, арк. 163 зв.].
Не менш знаковою стала публіцистична полеміка між культурником Б. Д. Грінченком і політиком М. П. Драгомановим, що
розгорнулася у 1892–1893 рр. Дискусія цих двох українських інтелектуалів щодо проблем розвитку української літератури вийшла
за межі суто культурної проблематики і постала своєрідними діалогами про українську національну справу.
Зазначена полеміка засвідчила, що в українському культурницькому середовищі визрівала націоналістична ідеологія як підмурівок модерної нації. Так, Б. Д. Грінченко визначав у «Листах
з України Наддніпрянської» наявність в українському національному русі «свідомих вкраїнських націоналів-народолюбців», які хочуть «самостійного національного життя». Його досягнення вони
прагнуть, по-перше, декларуючи гасло ліквідації російського імперського режиму легальними політичними заходами, діючи як
українська партія, а, по-друге, дбаючи про розвиток народного
добробуту, народної освіти й української літератури, внаслідок
чого сформується «з української нації одна національно-самосвідома освічена громада». Як бачимо, Б. Д. Грінченко, який був виразником української національно-народолюбної течії, розглядав
прогрес української справи в контексті поступових практичних
дій у політиці, соціальній та освітньо-культурній сферах. Усе це
свідчить про ідейну трансформацію частини традиційного українського народолюбства від класичного культурництва до нового самоусвідомлення українства як самодостатньої культурної й
освіченої нації [4, с. 105, 111].
Ідейний опонент Б. Д. Грінченка – український політичний
діяч М. П. Драгоманов – у «Листах на Наддніпрянську Україну»
зараховував старе українофільство до націоналістичних напрямів,
які вважав «вимираючими». Натомість він виступав прихильни-
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ком українських радикалів – репрезентантів «нового європейського напрямку: космополітичного, універсального, гуманістичного…», які звуть себе не українофілами, а «людьми чи європейцями
української нації» [4, с. 270–271].
Таким чином, в ідейній полеміці М. П. Драгоманова і О. Я. Кониського, Б. Д. Грінченка і М. П. Драгоманова першої половини
90-х рр. ХІХ ст. уже відчуваються рефлексії модерністського спрямування, нехай ще не повністю усвідомленого і чіткого. Характерно, що ці послідовники різних течій в українському національному русі не піддавали сумніву важливість утвердження української
нації, щоправда шляхи здійснення цієї мети бачили по-різному.
Б. Д. Грінченко та О. Я. Кониський спиралися на власне українське національне інтелектуальне начало, а М. П. Драгоманов – на
космополітично-європейське, універсальне.
За умов переходу від народницького до модерністського,
або політичного етапу українського націотворенння навіть традиційне національне культурництво зазнавало певних ідейних
трансформацій та набувало нових форм. У 90-х рр. ХІХ ст. цей
культурно-освітній рух у Наддніпрянщині диференціювався на
дві внутрішні течії. Цей факт підтверджується згадками М. С. Грушевського, який зазначав, що у Київській Старій громаді виявилося «роздвоєння в питаннях національної тактики». Напевно,
у 1890-х рр. воно «доводило до гострих конфліктів між недавніми
однодумцями…» [9, с. 558]. Зазначені ідейні відмінності давалися
взнаки в рамках їхньої подальшої еволюції та в діяльності ліберально-демократичних партій періоду 1904–1908 рр.
У 90-х рр. ХІХ ст. ідейними лідерами першої, ліберально-культурницької, течії наддніпрянських народолюбців були одні з найвпливовіших діячів Київської Старої громади В. П. Науменко та
П. Г. Житецький. Вони вважали достатнім функціонування української мови та культури для «домашнього вжитку» і заперечували
будь-яку політичну діяльність. Інша, радикально-культурницька
течія наддніпрянських народолюбців очолювалася В. Б. Антоновичем та О. Я. Кониським, а на початку ХХ ст. – Б. Д. Грінченком
та С. О. Єфремовим. Характерно, що в 90-х рр. ХІХ ст. лідери цієї
течії, обмежуючися суто культурницькою діяльністю в підросійській Україні, не заперечували необхідність проведення політич-
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ної роботи на теренах Австро-Угорської імперії – у Східній Галичині [16, с. 62].
За несприятливих умов цісарського режиму, хоча й більш ліберальних у порівнянні з підросійською Україною, українське
культурництво найбільш помітно розвинулося у східно-галицькому регіоні. За визначенням М. С. Грушевського, «у 1880–1905 рр.,
тобто протягом чверті століття, Галичина була свого роду інтелектуальним П’ємонтом для українського руху» [11, с. 334].
М. С. Грушевський зазначав, що «в останнє десятиліття
ХІХ ст. Галичина, попри власні вельми тяжкі умови національного й економічного буття, стає центром українського руху, і щодо
українських земель Росії відіграє роль культурного арсеналу, де
створювалися і вдосконалювалися засоби національного культурного й політико-суспільного відродження українського народу». В цьому регіоні, завдяки спільним зусиллям галичан і наддніпрянців, вироблялася й поширювалася українська літературна
мова як найважливіший інструмент літературної, публіцистичної
й наукової діяльності, шкільної та університетської освіти, періодичної преси, суспільно-політичного, громадського та приватного життя освічених класів [12, с. 444–445].
Суттєвим чинником цієї діяльності стало перетворення за ініціативою О. Кониського та О. Барвінського у Львові в 1892 р. Літературного товариства ім. Шевченка на Наукове товариство. За
умов бездержавності НТШ відіграло величезну роль у розвої української національної науки, освіти, культури та самосвідомості,
по суті, виконуючи функції національної Академії наук. Тільки
у 1895–1913 рр. за редакцією М. С. Грушевського було надруковано 110 томів «Записок НТШ», майже 30 томів інших видань, 88
книг «Літературно-наукового вісника» (1898–1905). Активно діяли секції НТШ, зокрема історично-філософська, філологічна та
етнографічна, які видавали десятки наукових збірників, сприяли
утвердженню модерної української науки. За ініціативою НТШ
відкривалися українські гімназії і школи, відбувалася українізація
Львівського університету тощо [26, с. 106–110].
Поряд із суто культурницькою діяльністю у Східній Галичині вироблялися засоби і форми культурної й економічної самодопомоги населенню, зокрема ощадно-позичкові каси, споживчі товариства, просвітницькі й політичні народні клуби у вигляді
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сільських читалень, «січей» тощо. З цього погляду вельми примітною була діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта»,
заснованого ще 1868 р. у Львові. Наприкінці ХІХ ст. воно стало
центром економічної праці в містах і селах Східної Галичини. Так,
у 1897 р. на базі 522 читалень «Просвіти» в регіоні діяло 146 крамниць, 124 позичкові каси і 60 комор. Ці просвітянсько-економічні
осередки не тільки сприяли економічній допомозі й захисту селянина, а й суспільному вихованню народних мас, формуванню
й утвердженню його української національної самосвідомості [12,
с. 445; 24, с. 37].
Безперечно, все вищезазначене обумовило більш динамічний український націотворчий процес у Східній Галичині, де вже
у 90-х рр. ХІХ ст. відбулася трасформація народовської, москвофільської та радикально-соціалістичної течій суспільного руху
в окремі політичні партії з програмно-тактичними настановами.
Вони започаткували модерну партійно-політичну систему, яка
утвердилася на початку ХХ ст. У статті «Українці» (1910) М. С. Грушевський зазначав той факт, що «в останнє десятиліття українські національно налаштовані елементи Галичини склали три організовані партії». До них вчений-історик відносив національнодемократичну, радикальну та соціал-демократичну партії, зазначаючи неорганізованість клерикально-консервативних течій на
українському ґрунті [13, с. 103].
За даними сучасного дослідника А. І. Павка, до українського партійно-політичного табору Східної Галичини входили два
політичні товариства, п’ять національних партій та одна понадпартійна структура. Важливо, що український суспільно-політичний табір характеризувався достатньо повною структурованістю і був представлений різними політичними течіями. Упродовж
1890-х рр. політичний спектр був представлений соціалістаминародниками (драгоманівцями), соціалістами-марксистами, радикальними народовцями, які певний час об’єднувалися партійною програмою Русько-української радикальної партії, а в 1899 р.
стали важливими елементами кристалізації нових політичних
сил – Української соціал-демократичної та Української націоналдемократичної партій. Незважаючи на певні ідейні відмінності,
ці політичні партії стояли на платформі політичної самостійності України, що в серпні 1914 р. привело до створення координа-
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ційного понадпартійного утворення – Головної Української ради.
Виявом модернізації суспільно-політичного життя в Галичині на
рубежі ХІХ–ХХ ст. стало започаткування Католицького руськонародного союзу – першої української консервативної організації класичного європейського типу, яка на початку ХХ ст. еволюціонувала у Християнсько-суспільний союз – першу політичну
партію консервативного напряму. У 1900 р. в Галичині було засновано Руську народну партію, яка виходила з москвофільського
світогляду і пропагувала ідею об’єднання з російським світом [27,
с. 136, 137, 140–143].
У першій Програмі Української (русько-української) радикальної партії (1890) було задекларовано гасло «правдивого автономізму» у внутрішній політиці Австрії, яке передбачало «якнайкращий культурний і національний розвій провінцій і народностей…». Доповнення до цієї самоїï Програми, прийняте на ІV з’їзді
РУРП 1895 р., стверджуло, що здійснення її ідеалів можливе «при
повній політичній самостійності русько-українського народу і повнім, необмеженім праві його: рішати самому у всіх справах його
дотикаючих». Далі підкреслювалося, що в наміри партії входить
утворення «окремої руської політичної території з руських частей
Галичини і Буковини з якнайширшою автономією» [34, с. 11, 13].
Того самого 1895 р. у Львові була видана брошура члена групи
«молодших» рурпівців Юліяна Бачинського «Україна irredenta»,
яка свідчила про помітну радикалізацію модерних політичних
устремлінь у середовищі РУРП. Так, автор чітко сформулював
концептуальні думки «про будучність української нації». Їх сутність
полягала в тому, що і для галицьких, і для наддніпрянських українців найбільш важливою має стати ідея політичної самостійності,
політичної незалежності українського народу, без чого неможливо
досягти успіхів і в економічній, і в культурній сферах [1, с. 28–31, 34].
Про посилення націотворчих устремлінь РУРП свідчить
те положення Програми партії 1904 р., в якому формулювалося прагнення до піднесення національної самосвідомості в масах
українського народу, що проживав і в Австро-Угорщині, і в Росії,
засобами літератури, зборів, з’їздів, маніфестацій тощо [34, с. 15].
Ідея української соборності, як одна з наріжних у процесі націотворення, чітко простежувалася у «Програмі української національно-демократичної партії», прийнятої у Львові 1899 р. У ній,
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зокрема, йшлося про галицьких русинів як частину «українськоруського народу» і декларувалася кінцева мета, «щоби цілий українсько-руський нарід здобув собі культурну, економічну і політичну самостійність та з’єднався часом в одноцільний національний організм, в якім би загал народу на свою загальну користь орудував
всіма справами: культурними, економічними і політичними» [34,
с. 23]. Ця сама ідея соборної української нації містилася і у відозві Народного Комітету Української національно-демократичної
партії до народу від 5 січня 1900 р., в якій зазначалося: «…Ідеалом
нашим повинна бути незалежна Русь-Україна, в якій би всі частини нашої нації з’єдналися в одну новочасну культурну державу…»
[34, с. 27].
Не менш красномовною є «Заява Української соціал-демократичної партії» (1899), з якою на з’їзді австрійської соціал-демократії від імені УСДП виступив М. Ганкевич. У ній, зокрема,
йшлося про єдину «українську націю», яка живе у двох державах, і про прагнення українських соціал-демократів «забезпечити національну волю цілому своєму народові з тією метою, щоб
з’єднаний та вільний український народ міг увійти в сім’ю європейських народів як рівноправний член» [34, с. 28].
Політизація українського національного руху у Східній Галичині, вироблення політичними партіями засобів політичної пропаганди та агітації, тактики парламентської боротьби в центральному парламенті й місцевому сеймі, партійна полеміка 1890-х рр.,
в ході якої висувалися й обговорювалися питання про національно-територіальну автономію, політичну самостійність, федеративний лад, сприяли не тільки зростанню політико-економічної,
суспільної і національної свідомості західних українців, але викликали великий інтерес серед української інтелігенції Наддніпрянщини і мали великий вплив на українську суспільну думку
підросійської України [12, с. 445–446]. Зазначаючи факт «сильного розвою, велетенського зросту» в Галичині української національної свідомості в останні десятиліття ХІХ – на початку ХХ ст.,
М. С. Грушевський цілком правильно оцінював його значення
«для українства взагалі, для цілої соборної України» [8, с. 33].
Проте історичні умови розвитку українського національного життя в підросійській Україні були значно складнішими, ніж
у Галичині. За умов неможливості мати в Наддніпрянщині укра-
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їнські товариства, українську періодичну пресу тривалий час тут
особливу роль відігравав російськомовний часопис «Киевская
старина». З 1882 р. до 1906 р. журнал розміщував на своїх шпальтах українознавчі дослідження і сприяв осягненню численних тем
з національної історії, етнографії, фольклористики, літературознавства, мовознавства, археографії. Будучи з 1890 р. цілковитим
друкованим органом Київської Старої громади, журнал служив
справі консолідації української національно свідомої інтелігенції. На його сторінках публікувалися розвідки понад 300 авторів та кореспондентів [15, с. 111–112]. Цілком можна погодитися з М. С. Грушевським, який, зазначаючи всі недоліки, «деяку
вузькість видноколу» і «відсталість інтересів» журналу, визначав
його «центральне місце в галузі українознавства, до деякої міри
навіть – в українському інтелектуальному житті Росії», його «видатну роль в українських дослідженнях» [10, с. 259].
У другій половині 90-х рр. ХІХ ст. у громадівському середовищі відбувалися певні модерні світоглядні зміни. Їх головний
зміст полягав у політизації українських громад. Виявом цієї тенденції стало утворення в 1897 р. за ініціативою В. Б. Антоновича
та О. Я. Кониського, користуючися терміном історика С. С. Наумова, Всеукраїнської організації громад, яка в джерелах і літературі має й інші назви. Так, Д. І. Дорошенко називав її Загальною
українською організацією, О. Г. Лотоцький – Всеукраїнською організацією, С. І. Єрастов – Загальною українською організацією,
Є. Х. Чикаленко – здебільшого Всеукраїнською загальною організацією, історики В. Ф. Колесник і Л. П. Могильний – Всеукраїнською загальною безпартійною демократичною організацією
тощо [16, с. 63, 64; 25, с. 21].
В установчому з’їзді нової організації взяли участь 50 представників громадівського руху, зокрема з Ананієва, Вінниці, Єлисаветграда, Житомира, Кам’янця, Катеринослава, Лубен, Полтави, Радивілова, Ромен, Севастополя, Сміли, Умані, Херсона, Чернігова та Москви, а також різних студентських об’єднань та окремі діячі віддалених населених пунктів України. Пізніше до складу
організації увійшли представники Київської, Одеської і Петербурзької громад [29, с. 122].
Створення Загальної української організації громадівцями
старшого покоління ставило на меті консолідувати український
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національний рух на основі ліберально-демократичних цінностей, розвитку наукової та культурно-освітньої діяльності української спрямованості і поступового переходу до політичної роботи. Цілком логічним була ідейна трансформація цієї організації,
що відбулася за рішенням з’їзду 1903 р. Форум громадівців висунув вимоги парламентаризму, федералізму, автономізму та свободи національно-культурного життя. За даними В. Ф. Колесника та Л. П. Могильного, у 1904 р. організація представляла собою
федерацію з 30-ти автономних громад із 21-го міста, в тому числі
18-ти в українських губерніях; студентських груп та окремих осіб.
За роки діяльності Всеукраїнської організації громад до її складу
входило 150–170 осіб, а за іншими даними – близько 450. Черговий з’їзд 1904 р. задекларував перетворення організації на Українську демократичну партію [16, с. 70, 71; 15, с. 129, 134].
У середині 1890-х рр. активізувалася видавнича діяльність
українських громад. У 1894 р. Чернігівська громада організувала
у друкарні Чернігівського губернського правління видавництво
популярних книжок для народу. Під керівництвом Б. Д. Грінченка
воно впродовж восьми років видало 36 книжок накладом 133 870
примірників. Такі самi видавництва діяли і в деяких інших містах, зокрема у Києві та Харкові. Так, київське видавництво «Вік»,
завдяки діяльності О. Кониського, О. Лотоцького, С. Єфремова,
Ф. Матушевського та В. Доманицького, лише протягом 1894–
1909 рр. надрукувало 100 найменувань книжок і брошур українською мовою загальним накладом близько 400 тисяч примірників
[29, с. 123; 18, с. 142]. Ця видавнича діяльність зробила свій внесок у поступ української національної свідомості, а відтак у справу
українського модерного націотворення.
Безумовно, вищезазначений перехід від народницького до
модерністичного етапу в українському націотворенні відбувався
на певному загальноєвропейському тлі утвердження модерністської культури і світогляду, був вітчизняним виявом загальноєвропейського процесу творення модерних націй. Як писала відома дослідниця Т. Гундорова: «…Європейський модернізм фактично виявився способом леґалізувати соціяльне, політичне, національне й мовне існування інших культур, націй, статей і рас».
І цим не могли не скористатися «молоді народи», в тому числі
український [14, с. 19].

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ: ІДЕЇ ТА ЛЮДИ

•57•

Поширення нового модерного мислення відбувалося більш
динамічно, більш природно у молодіжному середовищі. Прикметою утвердження нового, модерністського часу стала ідея «Молодої України», яка втілювалася в різних формах. У цьому зв’язку доцільно згадати політичну організацію Братство тарасівців (1891–
1898), студентську організацію «Молода громада», започатковану у Харкові 1892 р., всеукраїнську студентську спілку, створену
у Києві 1899 р., таємні гуртки самоосвіти серед університетської
і середньошкільної молоді в Галичині й на Буковині (1899–1903),
місячник української молоді у Львові (1900–1902, 1905, 1910).
Сутність «Молодої України» не можна осягнути поза загальноєвропейським контекстом. Адже подібні рухи у різний час виникали і в інших країнах Європи, наприклад «Молода Німеччина»
(1830), «Молода Італія» (1831), «Молода Ірландія» (1842), «Молода Бельгія» (бл. 1881), «Молода Польща» (бл. 1890). Попри всю
своєрідність і цілком певні відмінності, всі їх можна об’єднати модерністичною спрямованістю і прагненням до національного усамостійнення [15, с. 163; 31, с. 209; 22, с. 1641; 23, с. 881].
У Наддніпрянщині, на відміну від Східної Галичини, ідейна
трансформація від народницького до модерністичного, або політичного етапу націотворення відбувалася дещо уповільнено, що
можна пояснити як сильними традиціями ліберально-демократичного, аполітичного культурництва, так і своєрідною суспільно-політичною ситуацією в підросійській Україні, що характеризувалася тривалою відсутністю конституційних, зокрема політичних, прав і свобод за царського режиму. Не випадково впродовж
1890-х рр. у цьому великому регіоні не було створено жодної модерної політичної партії.
Проте вже улітку 1891 р. на могилі Т. Г. Шевченка у Каневі зусиллями кількох харківських студентів (І. Липа, М. Байздренко,
М. Базькевич) та випускника Київського університету В. Боровика утворилося Братство тарасівців – таємна організація, яка поклала початок модерному українському політичному руху в Наддніпрянщині. Досить швидко тарасівці започаткували гуртки щонайменше у 10-ти містах і містечках, зокрема в Харкові, Полтаві,
Лубнах, Чернігові, Ічні та Срібному на Чернігівщині. В цих осередках Братства, за даними дослідника С. О. Наумова, налічувалося не менше 100 осіб [25, с. 7–8, 10; 34, с. 16].
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У 1893 р., під час Шевченківських читань у Харкові, тарасівці прийняли «Profession de foi молодих українців», яку назвали «національною програмою» молодих Українців» [34, с. 16]. Цей
програмний документ яскраво засвідчив неоднозначне ставлення
молодого покоління до попереднього українофільства. З одного
боку, тарасівці віддавали йому належне, оскільки «воно (українофільство. – Авт.) поставило нашу ідею на науковий міцний ґрунт;
воно стало підвалиною сучасних Українців». Разом із тим члени
братства звернули увагу на «чимало помилок» попередників, указали на його шкідливість і зазначили, що «тепер українофіли вже
неможливі, як дійсні й щирі патріоти, як люди ідеї» [34, с. 19–20].
Докорінна відмінність тарасівців від українофілів 60–
80-х рр. ХІХ ст. полягала в тому, що вони визнавали себе «націоналами», для яких головним пріоритетом було відновлення для свого народу «волі національної». Українська національна ідея стала
по-справжньому наріжною для членів Братства, які вільно оперували такими поняттями, як «Україна – окрема самостійна нація», «національна праця», «національні змагання», «національний прапор». Ідея культурно-національного відродження була наповнена у тарасівців іншим, ніж у попередників, ідейним змістом,
змістом не народницьким, а модерним, політичним. Цим вони
здійснювали повний ідейний розрив з аполітичним українофільством. Суттєво важливо, що прихильність до повної автономії, що
залишилася у спадок від попереднього періоду, в ідеології Братства перетікала в ідею української національної самостійності. Не
менш важливим для розуміння зрілості національного самоусвідомлення братчиків було визнання ними української національної соборності: «Для нас свідомих Українців єсть один українськоруський народ» [34, с. 17–20].
Майже одночасно з «Братством тарасівців» у Харкові виникла
студентська організація «Молода громада», яка в 1892–1893 рр.
налічувала понад 20 осіб, у тому числі й тарасівців. Останні відігравали у студентській «Молодій громаді» провідну роль. Спільний осередок тарасівців і молодогромадівців проіснував до кінця
квітня 1893 р., коли поліція здійснила обшуки й арешти більшості
його учасників. Однак наступні роки дали чудовий приклад більш
широкої участі харківського студентства в українському русі. Так,
у 1897–1898 рр. у Харкові діяла студентська українська громада,
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що об’єднувала близько 100 осіб. Харківські студенти-громадівці
не тільки опікувалися культурницькими заходами. У 1898 р. вони
ініціювали проведення І загальноукраїнського з’їзду студентських
українських громад, який пройшов у Києві; брали участь у сходках, демонстраціях і страйках навесні 1899 р. У серпні 1899 р.
у Києві відбувся ІІ з’їзд представників українських студентських
громад [15, с. 163–164, 169, 172–174].
Упродовж 1890-х рр. процес політизації в українському національному русі Наддніпрянщини постійно розширювався. Так,
на початку 1896 р. його складовою стала перша українська соціалдемократична організація – «Група українських соціал-демократів», що згуртувалася навколо Івана Стешенка і об’єднала таких
талановитих діячів, як М. М. Коцюбинський, Леся Українка, Ольга Косач, П. Тучабський та ін. [5, с. 78]. Значення цієї нелегальної
групи, яка діяла до 1903 р., полягало в тому, що вона передувала
собою українську соціал-демократичну партію в Наддніпрянщині, виступала під гаслом «вільної робітницької та селянської України» [3, с. 255].
Суттєво важливо, що в 90-х рр. ХІХ ст. між українськими діячами Наддніпрянщини і Галичини посилився інтелектуальний діалог. Підтвердженням цього стала ідейна полеміка 1896–1897 рр.
між колишніми учнями й однодумцями М. П. Драгоманова –
І. Я. Франком і Лесею Українкою, яка засвідчила світоглядний
пошук обома ідеологами української демократії Східної Галичини
і Наддніпрянщини нового змісту української визвольної ідеї. Характерно, що цей процес супроводжувався відходом від федералістичних настанов, догматики «наукового соціалізму» та утвердженням світоглядного національного ідеалу [3, с. 261, 274].
Ведучи розмову про модернізм як націотворчий чинник, не
можна не зазначити його достатню багатогранність. У 90-х рр.
ХІХ ст. його вияви простежуються не тільки в суспільному, а й літературному житті, де він проявився, насамперед, як естетичний
рух. Як і в багатьох європейських літературах, він поєднувався
з власне естетичними, національними та політичними ідеями [14,
с. 20].
Термін «модернізм» для визначення літературного напряму
вперше з’явився у доповіді Лесі Українки «Малорусские писатели на Буковине», виголошенiй на засіданні Київського наукового
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товариства наприкінці 1899 р. Дещо пізніше, в 1901 р. Микола Вороний на сторінках «Літературно-наукового вісника» сформулював кредо українського модернізму і запропонував укласти новий
літературний друкований орган – «Український альманах». Початок українського модернізму часто пов’язують з виданням альманаху М. Вороного «З‑над хмар і долин», що був надрукований
в Одесі 1903 р. [28, с. 39, 97].
Характерною особливістю розгортання українського літературного модернізму був різкий розрив із попередньою літературною народницькою традицією [14, с. 20]. Якщо літературне народництво вважало своїм пріоритетом патріотичне й реалістичне
зображення українського простонародного життя, то літературний модернізм вирізнявся схильністю до європеїзму, космополітизму, інтелектуалізму, естетизму, відкритістю культури, демократичним зображенням життя інтелігенції [28, с. 98].
Звичайно, перехід від літературного народництва до модернізму відбувався не однолінійно. Навпаки, цей процес загострив на рубежі ХІХ–ХХ ст. проблему, кажучи словами Т. Гундорової, «множинности й диференційованости культурних практик
в українському суспільстві». Наростання модерністських інтелектуальних імпульсів сприяло оформленню концепції «високої» національної культури, проте породило протилежну концепцію «народної» (популярної) культури, виразниками якої стали ідеологи
народницького спрямування, зокрема Борис Грінченко, Сергій
Єфремов, Іван Стешенко [14, с. 113, 115].
У першому десятилітті ХХ ст. дві хвилі літературного модернізму спричинили гострі дискусії між «старим» і «новим» поколінням письменників стосовно утилітаризму й естетизму, ідеалізму й
натуралізму, вищої культури та культури народної. «Батьків» літератури Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Івана Франка,
Івана Карпенка-Карого підтримали Дмитро Яворницький, Любов
Яновська, Борис Грінченко, Леонід Пахаревський, Олена Пчілка,
Володимир Леонтович, тобто письменники національно-культурницького спрямування, які гуртувалися навколо видавництва
«Вік», журналу «Киевская старина», газети «Рада». Модерністські
позиції відстоювали критики й письменники, згуртовані навколо «Молодої музи», «Української хати», «Дзвону» та ін. Новий напрям виявився у критичних розвідках Миколи Сріблянського та
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Микола Євшана, в літературному доробку Ольги Кобилянської,
Михайла Коцюбинського, Лесі Українки, Володимира Винниченка, Михайла Яцкова, Миколи Вороного, Петра Карманського та ін. Значення модерністської літератури полягало в тому, що
вона засобами художнього слова, насамперед, витворювала нову
«високу» культуру і в такий спосіб підтримувала й посилювала
процес творення української модерної нації [14, с. 105, 124, 130,
131, 142, 145].
Утвердження модерністської самосвідомості відбувалося
в гострій ідейній боротьбі, в нелегких пошуках етичного, естетичного, національного та політичного ідеалів. Навіть такі видатні
постаті української літератури цього періоду, як Леся Українка та
Ольга Кобилянська відчували двоїстість впливів модерного і народницького способів мислення [28, с. 435].
Утім, уже на початку ХХ ст. модерністичне в українському
русі Наддніпрянщини брало верх. Підтвердженням цього стала
його подальша політизація, що виявилася в утворенні й тут українських політичних партій. Так, у 1900 р. в Харкові утворилася
перша масова українська партія в підросійській Україні – Революційна українська партія. Її ідейні засновники Д. Антонович,
М. Русов, Л. Мацієвич та Б. Каменський змогли об’єднати під
партійним прапором РУП представників колишніх українських
громад та студентських гуртків, зокрема студентів, семінарістів,
народних вчителів тощо. Нечисленні підпільні партійні групи діяли у Харкові, Києві, Ніжині, Полтаві та Катеринославі [6, с. 25].
Тоді ж у надрах партії виникла програмна брошура «Самостійна Україна», написана М. Міхновським, який підкреслював:
«Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від гір карпатських аж по кавказькі» [34, с. 67]. Однак її радикально-націоналістичне гасло «Україна для Вкраїнців», яке передбачало рішучу
боротьбу проти «ворогів-чужинців» [34, с. 71], не припало до душі
більшості рупівців, які дотримувалися автономістсько-федералістичного кредо. Цей феномен можна пояснити як певними ідейними традиціями в українському національному русі, так і більш
глибинними ментальними особливостями українців, що мали домінантний вплив за умов ще недостатньої зрілості й масовості національної ідеології.
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За цих обставин наприкінці 1901 – на початку 1902 р., напевно, невипадково лише незначна частина рупівців на чолі
з М. Міхновським відкололася і заснувала національно-самостійницьку Українську народну партію (1902–1907) [33, с. 115–116].
Але це був не останній ідейний розкол. У наступному 1903 р. досить аморфна РУП зазнала нового удару, цього разу вже «зліва»,
коли партію покинуло ще одне нечисленне угруповання на чолі
з Б. Ярошевським і заснувало Українську соціалістичну партію.
Втім, ідейні розбіжності в середині партії не вщухли. Так, 12 січня
1905 р. група М. Меленевського проголосила утворення «Української соціал-демократичної спілки», яка стала обласною організацією РСДРП. Перейшовши в табір російської соціал-демократії,
«Спілка» у травні 1905 р. отримала автономні права в рамках меншовицької фракції. У листопаді 1905 р. на чолі організації став обраний Головний комітет, куди увійшли М. Меленевський, О. Скоропис-Йолтуховський, Г. Долженко, П. Тучапський та ін. За умов
розгортання Першої російської демократичної революції «Спілка» акцентувала на соціально-економічних, а не національних
проблемах, що підвищило її популярність. Улітку 1907 р. «спілчанські» осередки об’єднували близько 6 тис. осіб [6, с. 26–29; 30,
с. 128, 129].
У грудні 1905 р., під час апогею демократичної революції, зазнала остаточної трансформації РУП, яка в ході партійного з’їзду
у Харкові була перетворена на Українську соціал-демократичну робітничу партію з виразно марксистським ідейним обличчям
і дотримувалася автономістсько-федералістичного кредо. В нову
організацію увійшла значна частина рупівців. Засновниками
УСДРП стали Д. Антонович, В. Винниченко, М. Порш, С. Петлюра, М. Ткаченко та ін. Великі партійні комітети діяли у Києві, Харкові, Полтаві, Чернігові. Соціальну основу партії склали україномовні робітники дрібних підприємств, майстерень, студенти, гімназисти, службовці, частково селяни. У 1905 р. УСДРП об’єднало 6 тис.
членів, хоча в 1907 р. лави партії скоротилися вдвічі [6, с. 29–30].
Напередодні Першої демократичної революції в Росії,
у 1904 р. були засновані дві українські ліберально-демократичні партії. О. Лотоцький, Є. Чикаленко та В. Чеховський очолили
Українську демократичну партію, а Б. Грінченко та С. Єфремов –
Українську радикальну партію. Логіка революційного процесу
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привела до об’єднання у грудні 1905 р. цих двох нечисленних політичних сил в єдину Українську демократично-радикальну партію, яка діяла до 1907 р. і виступала за автономію України у складі
Росії [6, c. 35–36].
Українські політичні партії не змогли провести мобілізацію
всіх кадрових ресурсів для суспільно-політичної боротьби в період революції 1905–1907 рр., хоча дещо й активізували діяльність
серед інтелігенції, робітників, селян та військових. Наприклад,
серед керівників повстання на броненосці «Потьомкін» були рупівці, а не тільки більшовики й меншовики. Після маніфеста Миколи ІІ 17 жовтня 1905 р. українські політичні діячі почали започатковувати «Просвіти», українську пресу в Наддніпрянщині
тощо [17, с. 152, 162–163, 171; 7, с. 87].
Розвій Першої демократичної революції привів до деяких
змін у національній політиці російського царизму. Укази 24 листопада 1905 р. і 26 квітня 1906 р. надали українському народу право на власну пресу, вільне друкування книжок без попередньої
цензури. У 1906 р. в Києві, Харкові, Одесі, Катеринославі й інших
містах підросійської України, а також у Санкт-Петербурзі та Москві друкувалося 18 українських газет і журналів. У 1905–1906 рр.
зародилися наддніпрянські «Просвіти» у Катеринославі, Одесі,
Києві, Кам’янці-Подільському, Миколаєві, Чернігові, Житомирі та інших містах. У 1905 р. в підросійській Україні вели роботу
820 кооперативів, поступово відбувалася їх українізація. У 1907 р.
в Києві було створено Українське наукове товариство. Різноманітний фактичний матеріал свідчить, що в перші десятиліття ХХ ст.
в наддніпрянських губерніях активізувалася діяльність артілей,
бібліотек, земств, клубів, кооперативів, просвіт, товариств. Усі ці
форми слугували створенню національної економічної та культурно-освітньої комунікації, українського модерного інтелектуального життя як важливої складової творення нової нації [30, с. 131,
132; 18, с. 59, 167; 7, с. 87–88].
Безперечно, за тих історичних умов українському національному руху бракувало єдиного бачення українського проекту, не
вистачало консолідації національно-демократичних сил. Хоча б
частково поліпшити ситуацію мало Товариство українських поступовців, створене 1908 р. Очолюване М. Грушевським, С. Єфремовим Д. Дорошенком та Є. Чикаленком, ТУП координувало
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зусилля українського національного руху та утверджувало конституційні, автономістсько-федералістичні ідеї. Ідейні лідери
об’єднання очолили парламентський політичний клуб «Українська думська громада», що діяла у рамках Державної думи Росії
і складалася приблизно з 40 депутатів [6, с. 36–37; 7, с. 89].
Досліджуючи генезис українського націотворення зазначеного періоду, не можна не звернути увагу на два чинники, які зазначив І. Лисяк-Рудницький як такі, що мали «виключний вплив
на українську справу». Це, по-перше, «зростаюче ослаблення царського самодержавства та розклад російської державної машини»,
або, кажучи іншими словами, системна криза російського самодержавства, що співпала з правлінням останнього імператора династії
Романових Миколи ІІ, а, по-друге, «економічний розквіт підросійської України, її швидка індустріялізація та піднесення життєвого
стандарту населення». Дійсно, зазначена друга обставина зумовлювала пожвавлення українського міського життя, що не могло не
привести до формування його політичних складових [19, с. 184].
Хоча російський царизм був змушений вдатися до певних поступок на початку ХХ ст., найбільш яскравим втіленням яких став
маніфест Миколи ІІ від 17 жовтня 1905 р., імперська державна машина прагнула за будь-яких обставин хоча б загальмувати розвиток національного пробудження націй, в тому числі української.
Тому процес утвердження національної ідентичності українців
був надто складним і здійснювався всупереч офіційній державній
політиці. Переконливо про це свідчив у своїх спогадах Микола Галаган, який зазначав: «Нам ніхто не допомагав нормально розвиватися й усвідомлювати себе національно; навпаки, нас калічили
у школах різні «патріоти», вбиваючи нам в голови «русскость». Ті
нечисленні щасливчики із українських дітей, які уродилися в родинах національно свідомих батьків, не можуть, мабуть, належно
оцінити, яке велике щастя вони мали в своїм житті, коли їм не
довелося іти кривулястими доріжками й плутаними стежечками,
шукаючи шляху до усвідомлення себе національно» [2, с. 87].
Поступ навіть українського культурництва в Наддніпрянщині тривав у непростих обставинах численних заборон щодо української мови і культури, які не обмежувалися дією Емського указу
1876 р., що реально діяв до 1905 р. Так, у 1892 р. спеціальний наказ
указував цензорам на неприпустимість схвалення до друку україн-
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ського перекладу будь-якого російського твору, в 1894 р. повторно
заборонявся імпорт українських книжок, у 1895 р. заборонялися
до друку українські дитячі читанки незалежно від їхнього змісту.
Усе це було суттєвим гальмівним чинником у процесі українського національного самоусвідомлення [20; 31, с. 190; 7, с. 70–71].
Водночас не можна не помітити, що вже на рубежі ХІХ–ХХ ст. ця
дискримінаційна політика спричиняла розчарування нового покоління української молоді в аполітичному культурництві і певною мірою зумовлювала її перехід від традиційного для попередніх десятиліть народолюбства до участі в українських політичних
гуртках, організаціях та партіях.
Причини зазначеної еволюції полягали і в тому, що окремі
поступки з боку самодержавства, які отримали українці у вигляді
певних демократичних прав і свобод періоду Першої російської
революції 1905–1907 рр., після її поразки досить швидко були зведені нанівець за часів політичної реакції. Тоді повсюдно закривалися українські «Просвіти», бібліотеки, клуби тощо; припиняли діяльність й українські політичні партії. На цьому тлі набирали сили російські націоналістичні організації. Красномовним є
факт, що в 1907 р. відділи «Союза русского народа» в українських
губерніях налічували понад 190 тис. осіб, що складало майже половину загальної чисельності цієї реакційної організації. Боротьба з «українофільством» стала одним із найважливіших завдань
«Клуба русских националистов», який широко відчинив свої двері на початку 1908 р. в Києві [17, с. 286–287].
Великодержавно-шовіністична ідеологія спричинила й низку антиукраїнських рішень ІІІ Державної думи Росії, яка в 1908 р.
провалила законопроект про заповадження української мови у початковій школі та пропозицію ввести в підросійській Україні судочинство українською мовою [31, с. 286]. Апофеозом консервативно-охоронної політики в національному питанні став реакційний
циркуляр П. А. Столипіна від 20 січня 1910 р. «Про інородців та сепаратизм», за яким до категорії інородців, а відтак до меншовартісних людей другого сорту, було залучено всіх українців [32, с. 37–38].
Великодержавно-шовіністична істерія посилилася під час
Першої світової війни. Чого вартий, наприклад, секретний донос
Полтавського губернатора Багговута міністру внутрішніх справ від
4 лютого 1914 р. про заходи в боротьбі з українським національним
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рухом, який передбачав впровадження 17 заходів, серед яких, наприклад, пропозиція залучати «лише одних великоросів» на посади вчителів, інспекторів, священиків, або вдаватися «до створення
правдивої історії малоросійського народу», пояснюючи при цьому,
що «ніколи ніякого «українського» народу не було» тощо [32, с. 70].
За цих обставин посилення суспільно-політичних та соціальноекономічних суперечностей у країні аполітичне народницьке культурництво програвало більш актуальним політичним напрямам.
Слід також враховувати й те, що український національний рух діяв в обстановці взаємодії з польським національно-визвольним та російським визвольним рухами, які ще раніше виявляли себе як політичні, і де в тих чи інших формах були присутні національні ідеї. Ще одним чинником, що «підштовхував»
до політизації українського національного руху, було поширення
соціалістичних ідей в Західній, Центральній Європі та в Росії [7,
с. 93]. Досить часто утвердження соціалістичного світогляду супроводжувалося радикальною риторикою і відповідними діями.
За цих обставин природно актуалізовувалися не культурницькі
форми діяльності, а політичні. Усе це не могло не впливати на
національно-визвольні змагання українців, які все більше набували політичного змісту.
Отже, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. процес українського націотворення набув певної динаміки. Важливими націотворчими чинниками стали такі, як поступ модерністичного світогляду, політизація українського національного руху, перехід від
домінантної ідеї народу до ідеї нації, що мало важливе значення
для консолідації модерного українства. Поряд з діяльністю політичних партій тривала активна робота українських культурників, яка набувала модерних смислів і форм. Безперечно, процес
українського націотворення слід розглядати в контексті подальших соціально-економічних модернізаційних трансформацій, які
виявили себе в утвердженні монополістичного капіталізму, нових
міських форм життя, які посилювалися за умов урбанізації. Не
менш важливою була й та обставина, що імперські режими Габсбургів і Романових не могли вирішити нагальних соціальних й
національних проблем українців та інших народів. Криза імперського управління теж підштовхувала українських інтелектуалів
до постановки й вироблення змісту української національної ідеї.
Соціальні катаклізми початку ХХ ст., особливо Перша демокра-
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тична революція в Росії, сприяли залученню до українського національного руху більш широких верств населення. Проте до Першої світової війни належного критичного перелому у справі українського націотворення ще не відбулося. Головними причинами
цього стала відносна слабкість українських партій та організацій,
розпорошеність українських національних сил, які діяли за умов
власної бездержавності та тривалого функціонування імперських
режимів.
У цілому ж можна констатувати, що наприкінці ХVІІІ – на
початку ХХ ст. під впливом різнорідних внутрішніх і зовнішніх
чинників відбувався процес формування і становлення української модерної нації. Вітчизняне націотворення було одним із визначальних ідентитетів «українського ХІХ ст.» і набуло певної динаміки, особливо в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Саме
в цей період визрівали передумови української національно-демократичної революції, яка привела до відновлення української
державності, вже на новій, модерній основі. Втім, ступінь зрілості українського націотворчого потенціалу була ще недостатньою,
що стало одним iз фундаментальних факторів поразки національно-визвольних змагань українства в 1917–1921 рр.
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УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ
«ДОВГОГО ХІХ СТОЛІТТЯ»
В КОНТЕКСТІ НЕЛІНІЙНОЇ ІСТОРІЇ
На основі аналізу періодизації, соціальної бази та ідеології розкрито нелінійність поступу українського національного руху кінця ХVІІІ – початку
ХХ ст. Показано, що нелінійність була характерною прикметою його структури та
функціонування впродовж усього «довгого ХІХ століття». Цей чинник, певно, був
одним із тих, що зумовлював уповільненість процесу українського націотворення,
не сприяв національній консолідації. Його наявність обумовлювалася не тільки
людським фактором, а й низкою об’єктивних зовнішніх і внутрішніх чинників,
зокрема таких, як адміністративно-територіальна розмежованість українських
земель між двома імперіями, досить сильні впливи польського національного й
російського визвольного рухів. Не менш впливовою була духовно-культурна,
етнічна, ментальна своєрідність різних українських регіонів, із сукупності яких
поступово, суперечливо, нелінійно, по висхідній вибудовувалися основи молодої
модерної української нації. Зазначено, що не можна абсолютизувати нелінійність
у процесі українського націотворення; актуальним завданням є аналіз співвідношення лінійності й нелінійності.
Ключові слова: український національний рух, «довге ХІХ століття»,
нелінійність, періодизація, соціальна база, ідеологія.

УКРАИНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ «ДОЛГОГО XIX ВЕКА»
В КОНТЕКСТЕ
НЕЛИНЕЙНОЙ ИСТОРИИ
На основе анализа периодизации, социальной базы и идеологии
раскрыто нелинейность развития украинского национального движения конца
XVIII – н
 ачала ХХ в. Показано, что нелинейность была характерной приметой его
структуры и функционирования в течение всего «долгого XIX века». Этот фактор,
вероятно, был одним из тех, что предопределял замедленность процесса создания
украинской нации, не способствовал национальной консолидации. Его наличие обусловливалось не только человеческим фактором, но и рядом объективных внешних
и внутренних обстоятельств: административно-территориальная разобщенность
украинских земель между двумя империями, достаточно сильное влияние польского
национального и русского освободительного движения. Не менее влиятельной была
духовно-культурная, этническая, ментальная своеобразность различных украинских
регионов, из совокупности которых постепенно, противоречиво, нелинейно, по восходящей выстраивались основы молодой современной украинской нации. Утверждено,
что нельзя абсолютизировать нелинейность в процессе создания украинской нации;
актуальной задачей является анализ соотношения линейности и нелинейности.
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Ключевые слова: украинское национальное движение, «долгое ХІХ столетие»,
нелинейность, периодизация, социальная база, идеология.

UKRAINIAN NATIONAL MOVEMENT
OF THE «LONG XIX‑th CENTURY»
IN THE CONTEXT OF NONLINEAR HISTORY
On the basis of the analysis of periodization, social base and ideology, the nonlinearity of advancement of the Ukrainian national movement of the late 18th and early 20th
centuries was revealed. It was shown that non-linearity was a characteristic feature of its
structure and functioning throughout the «long nineteenth century». This factor, probably,
was one of those that predetermined the slowness of the Ukrainian nationalization process,
did not contribute to national consolidation. Its presence was stipulated by not only a human
factor, but also by a number of objective external and internal factors, in particular, such
as the administrative-territorial separation of Ukrainian lands between the two empires,
rather strong influences of the Polish national and Russian liberation movements. No less
influential was the spiritually-cultural, ethnic, and mental peculiarities of various Ukrainian
regions, of which the foundations of the young modern Ukrainian nation were gradually,
contradictory, and not linearly upright. It is argued that the non-linearity in the process
of Ukrainian nationalization can not be absoluted; the actual task is to analyze the ratio of
linearity and non-linearity.
Keywords: Ukrainian national movement, «last XIX‑th century», nonlinearity,
periodization, social base, ideology.

Т

еоретико-методологічні аспекти вивчення українського національного руху як важливого компонента процесу вітчизняного націотворення
викликають все більший дослідницький інтерес як вітчизняних,
так і зарубіжних сучасних науковців. Так, у новітній історіографії
порушувалися актуальні питання його генезису, термінології, періодизації, внутрішньої структури, соціальної бази, регіональних
особливостей тощо [5, с. 6–11, 46–57; 12, с. 204–243; 14–20; 23–
27; 28, с. 64–72; 29]. Проте здійснений останнім часом історіографічний аналіз попереднього доробку вчених свідчить, що дослідники ще недостатньо висвітлювали внутрішні механізми функціонування та структуризації цього історичного явища [31, с. 39–47;
32, с. 154–167]. Втім, саме динамічний підхід до вивчення історії
національно-визвольних змагань дає можливість розглянути історію українського національного руху не тільки з погляду лінійності, а й нелінійності.
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Зазначене важливо, щоб позбутися теоретико-методологічного стереотипу попередніх етапів історіографії, коли дослідники
прагнули показати, насамперед, безперервність, тяглість українського історичного процесу. Не применшуючи значимість такого
підходу в принципі, слід зазначити, що в різних предметних напрямах українській історії далеко не завжди поступ відбувався однолінійно по висхідній. Варто згадати, що вже на початку ХХ ст.
у праці «Мислі о еволюції в історії людськості» визначний український мислитель І. Я. Франко звернув увагу на не однолінійний,
а хвильоподібний характер поступу («поступ наперед і поступ назад») [33, с. 81–82]. Події української історії ХХ – початку ХХІ ст.
стали переконливим аргументом на користь неоднолінійної ходи
історичного процесу. Це актуалізувало проблему нелінійності в історії, яка останнім часом стала предметом наукових студій. Наприклад, І. І. Колесник визначила такі риси «уявного образу нелінійної історії», як «незавершеність, нон-фінальність, поєднання
лінійних і нелінійних процесів». На думку дослідниці, «важливою
характеристикою нелінійного образу історії слугує багатовимірність, багатовекторність історичного буття» і з цим не можна не
погодитися [13, с. 169].
Осмислення цієї наукової проблеми спробуємо здійснити на
прикладі історії українського національного руху «довгого ХІХ
століття» як ще недостатньо вивченого і водночас вельми важливого з погляду на особливості початкових стадій українського
модерного націотворення. Нелінійна історія як наукова категорія ще потребує детальної розробки. Напевно невипадково її визначення відсутнє навіть у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» на 170 тис. слів. Виходячи зі змістових
характеристик антоніма «лінійний», можна визначити, що «нелінійний» – це такий, який має перерви протяжності, поступовості,
тобто траєкторію історичного часу не прямолінійну, не послідовну, не
тяглу [1, с. 490–491].
На наш погляд, проблема нелінійності українського національного руху «довгого ХІХ століття» може бути розглянута в кількох змістових компонентах. Серед них слід виділити такі, як періодизація, соціальна база, ідеологія.
Безумовно, одним із ключових аспектів для усвідомлення
нелінійності розвитку українського національного руху є його
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періодизація. За усієї багатоманітності підходів до визначення її
критеріїв, що вже досить повно віддзеркалено в історіографії, варто вказати на універсальність таких із них, як ідеологія, соціальна база, організаційна структура та основні види діяльності. Тож
проаналізуємо основні стадії українського національного руху
кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. за цими критеріями.
Перша стадія українського національного руху, що охоплювала період від кінця ХVІІІ до середини 1840-х рр., характеризувалася утвердженням романтичної ідеології, яка поступово витісняла попередні світоглядні системи, зокрема барокову, просвітницьку тощо. Саме в романтичному ідейному просторі зміцнювалися
паростки української національної свідомості в її модерному розумінні. В цей час домінантні позиції в українському русі посідав
тип корпоративного станового опозиціонера (шляхтича-дворянина в підросійській та священика – греко-католика в підавстрійській Україні), діяльність якого не виходила за межі ініціативи
окремих осіб або нечисленних гуртків та груп та виявлялася здебільшого в культурницькому «збиранні спадщини». У цілому сутність цієї стадії слід розглядати як академічне культурництво, яке
заклало основи цілого спектра галузей нової національної культури та науки. Тодішня політична тенденція в українському русі
була ще досить невиразною і слабкою [5, с. 24–30; 9; 14; 15, с. 199].
На другій стадії українського національного руху, що
об’єднувала період від середини 1840-х до кінця 1880-х рр., утвердилася раціоналістична ідеологія різночинської, народолюбної
інтелігенції. Цей світогляд ґрунтувався на позитивістській методології пізнання світу й містив не тільки опозиційні ліберально-демократичні, а й соціально-революційні ідеї. Головними організаційними формами діяльності українських народолюбців
Наддніпрянщини та народовців Східної Галичини стали «старі» й
«молоді» громади, гуртки, організації, товариства, завдяки яким
різні галузі української національної літератури, мистецтв, освіти, науки, політики почали освоюватися змістовно, структурно
та функціонально. Основний зміст цієї стадії українського національного руху доцільно кваліфікувати як культурно-політичне народолюбство/народовство, яке, поряд з національним культурництвом, висувало й політичні ідейні смисли, почало опановувати
й політичні форми діяльності. Українські народолюбці й народо-
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вці зробили спроби консолідації з народними масами, насамперед селянством, що знайшло вияв у масовому «ходінні в народ»,
вивченні народної історичної та культурної спадщини, поширенні різноманітних знань засобами освіти, науки, літератури, мистецтва, книговидання, преси тощо [5, с. 66–72; 8; 10; 16; 21; 24; 26;
28].
Нарешті, третя стадія українського національного руху періоду від 1890-х рр. до 1917 р. характеризувалася утвердженням початків української національної модерністичної ідеології з притаманним їй теоретико-методологічним плюралізмом (від ліво-соціалістичних напрямів до право-національних та консервативних), розбудовою першого покоління національних політичних
партій, що гарантувало утвердження чітких інституційних форм,
ширшою соціальною базою, яка включала не тільки українського
інтелігента чи священика, а й національного буржуа, селянина та
робітника. На рубежі ХІХ–ХХ ст. українські діячі не припиняли
опікуватися національно-культурницькими завданнями, хоча все
більше захоплювалися політичною пропагандою та агітацією. Ця
стадія українського національного руху може бути визначена як
національно-політичний модерн [2–4; 11; 12, с. 217–218; 16; 19; 22;
24; 26; 30].
Як бачимо, за всіма основними наданими критеріями три
стадії українського національного руху додержавного періоду модерної епохи виявили лише певну, часткову поступовість і водночас виявили нелінійність. Вона простежується, передусім, у змінах концептів ідеології та рушійних сил соціальної бази, що привело до еволюції національного руху від станово-корпоративного,
елітарного, згодом демократично-різночинського, який прагнув
вийти за межі вузькостанових, вузькокласових інтересів, до загальнонаціонального, модерного. Те саме простежується в еволюції форм і методів діяльності – від академічно-елітарного культурництва зі збирання староукраїнської культурно-історичної спадщини через поєднання народолюбного/народовського культурництва і початків політичної роботи до домінанти політичної загальнонаціональної партійної боротьби з допоміжним модерним
культурництвом у рамках побудови інтелектуального проекту нової України.
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Нелінійність розвитку українського національного руху можна чітко простежити на прикладі внутрішньої періодизації трьох
його стадій. І якщо перша з них узагалі не є показовою, тому що
це явище української історії ще перебувало на початковому етапі
зародження, формування, то аналіз другої та третьої стадій є свідченням певної нелінійної тенденції, якщо не сказати закономірності.
Нелінійність періодизації другої стадії українського національного руху цілком очевидна. Так, якщо заснування і діяльність Кирило-Мефодіївського братства 1846–1847 рр. та політичні й етнокультурні здобутки західних українців періоду «весни
народів» 1848–1849 рр. слід повною мірою визначити як прикмети піднесення українського національного руху другої половини
1840-х рр., то наступний часовий проміжок від кінця 1840-х рр. до
кінця 1850-х рр. не можна не розцінювати як відступ і спад активності передового українства у боротьбі за соціальні й національні
права.
Певна хвильоподібність розвитку характерна і для періоду
1860-х рр. Приміром, якщо початок цього десятиліття характеризувався новим піднесенням українського національного руху
і в підросійській, і в підавстрійській Україні, то з його середини
знову спостерігався черговий спад активності. Проте вже від кінця 1860-х – початку 1870-х рр. діяльність спочатку галицьких народовців і майже синхронно з ними наддніпрянських громадівців-народолюбців позначилася позитивною динамікою поступу.
Щоправда, впродовж 1870–1880-х рр. нелінійність розвитку
українського національного руху посилилася. У Наддніпрянській
Україні позитивний розвиток по висхідній, що відновився на початку 1870-х рр., ускладнився спочатку Емським указом Олександра ІІ 1876 р., а згодом усією загальною суспільною атмосферою Російської імперії часів консервативно-охоронної політичної
стабілізації Олександра ІІІ, що тривала від початку 1880-х до середини 1890-х рр. Характерно, що в цей період найбільш активну роль
в українському національному русі відігравали громадівські осередки Києва та Одеси, а меншою чисельністю й активністю вирізнялися
громади Полтави, Харкова та Чернігова [5, с. 70–71; 10, с. 72–104].
На західноукраїнських теренах загальна суспільно-політична
обстановка після проведення конституційних реформ другої по-
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ловини 1860-х рр. австрійського імператора Франца-Йосифа І вирізнялася більш сприятливими умовами, а тому 1870–1880-ті рр.
характеризувалися посиленням діяльності галицьких народовців, виникненням і зростанням впливу радикалів за поступового послаблення москвофілів. Поряд із цим відбувається активізація українського національного руху на Буковині [5, с. 73–77; 6,
с. 440–442; 16, с. 429–432].
Внутрішня періодизація третьої стадії українського національного руху також є свідченням нелінійності його розвитку.
Адже впродовж 1890-х рр. Східна Галичина, яка перетворилася
на «український П’ємонт», помітно випереджала регіони Наддніпрянщини в ідеологічному й організаційному вимірах української
етнонаціональної свідомості. Адже саме там сформувався повний
спектр українських політичних партій, чітко окреслених ідейно й
організаційно [23].
У Наддніпрянщині український національний рух розвивався від «Братерства тарасівців» до «Молодої України» в напрямку
політизації та партизації. Виявом цієї тенденції стало створення
з ініціативи В. Б. Антоновича та О. Я. Кониського Всеукраїнської
загальної організації, що об’єднала свідомих українців із традиційних українських громад. Утім, перші українські політичні партії утворилися в Наддніпрянщині лише на початку ХХ ст. Початкові етапи їхнього функціонування вирізнялися нелінійністю поступу і пройшли не менш як дві фази піднесення і спаду. Перша
із них характеризувалася наростанням активності напередодні та
в період російської демократичної революції 1905–1907 рр. і наступним спадом часів політичної реакції 1907–1909 рр., а друга –
новим суспільно-політичним піднесенням 1910–1913 рр. і черговим суспільно-політичним спадом періоду Першої світової війни
[2; 19; 20, с. 90–158].
Нелінійність розвитку українського національного руху спостерігається у процесі аналізу його ідейних складових, що зумовлювалося суттєвими регіональними особливостями українських земель. Так, від кінця ХVІІІ ст. і майже до початку ХХ ст.
роль провідного суспільного рушія в українському національному русі на західноукраїнських землях виконували передові представники греко-католицьких священиків, ідейне лідерство яких
лише поступово перебрали на себе репрезентанти місцевої інте-
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лігенції. Прикметно, що ідейно й організаційно в західноукраїнському суспільно-політичному русі виокремилися три основні течії – русофіли/москвофіли, народовці та радикали. Кожна з них
була самостійним суб’єктом суспільного життя і вела конкурентну боротьбу не тільки поміж собою, а й ідейно опонуючи зовнішнім контроверсійним силам – офіційному Відню та його ставленикам – польським або пропольським суспільно-політичним силам
[29, с. 279–284].
Важливою ідейною особливістю українського національного
руху на західноукраїнських землях була більш чітка ідейна диференціація, яка зумовлювалася наявністю в ньому послідовників
трьох світоглядних доктрин – консервативної, демократичної та
радикально-соціалістичної. Не менш суттєво, що у Східній Галичині найбільш рано (ще з часів «весни народів») викристалізувалася чітка політична тенденція, яка вже у другій половині ХІХ ст.
повною мірою виявила себе в усіх трьох ідейних течіях і нічим не
поступалася культурництву. Характерно, що найбільш енергійно український національний рух розвивався на Східній Галичині. Натомість на Закарпатті та на Буковині він вирізнявся меншою динамікою й більш повільним ідейним розмежуванням [16,
с. 418–420; 6, с. 438–442; 17, с. 388–390].
У Наддніпрянській Україні роль передового проводу на першій стадії українського національного руху виконували представники патріотичної частини шляхти-дворянства, так звані прогресивні консерватори, на зміну яким з 1840-х рр. прийшли репрезентанти різночинської інтелігенції, до складу якої входили діячі літератури та мистецтва, освіти та науки, чиновництва, православного духівництва та військових кіл тощо. Цікаво, що впродовж тривалого часу соціальним джерелом цієї інтелігенції були
вихідці із дворянського стану-класу, які уособлювали феномен
дворянина, який каявся і прагнув віддати «свій борг» народові.
На відміну від західних регіонів, у підросійській Україні український національний рух характеризувався меншою ідейною диференціацією. Так, в ідеології кирило-мефодіївців та й українських громадівців-народолюбців 1860-х рр. лише накреслилися дві
основні ідейні тенденції – ліберально-демократична і радикальнодемократична, які тільки впродовж 1870–1880-х рр. виокремилися
у дві ідейні течії, що знайшло вияв у поділі на більш помірковані
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«старі» та більш радикальні «молоді» громади. Проте різкого світоглядного розмежування в цих напівлегальних, ідейно аморфних
організаціях так і не сталося [28, с. 138–140, 158–159].
Указаний феномен можна пояснити тим, що в Наддніпрянській Україні найбільш радикальні елементи українства розчинялися в русі загальноросійського соціально-революційного народництва, тоді як консервативні здебільшого поповнювали лави російського консервативно-охоронного табору. Ідейна аморфність
українських громад, ліберально-демократичних у своїй основі,
зумовлювалася, крім вищезазначеного, як впливами земського
ліберального руху, так і наслідками жорсткого протистояння між
російськими революційними і урядовими колами, що продукували рецидиви «червоного» і «білого» терору.
Лише на початку ХХ ст. в українському національному русі
Наддніпрянщини виокремилися дві чіткі, але не рівновеликі ідейні течії, які уособлювали автономістів-федералістів (порівняно
широкого спектра від революційних соціал-демократів до ліберал-демократів) і самостійників-націоналістів [5, с. 83–97]. Активізація діяльності українських політичних партій спричинила
розширення карально-примусової політики самодержавства, яка
здійснювалася адміністративною, правоохоронною, цензурною
та судовою структурами царату. Напередодні та в період Першої
світової війни обвинувачення діячів українських політичних партій нерідко здійснювалися за допомогою давно апробованих кліше, таких як «мазепинство» і «сепаратизм» [27, с. 605–611].
Таким чином, аналіз періодизації, соціальної бази, ідеології
українського національного руху кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. показує, що нелінійність була характерною прикметою його структури та функціонування впродовж усього «довгого ХІХ століття».
Можна припустити, що цей чинник був одним із тих, що зумовлював уповільненість процесу українського націотворення, не
сприяв національній консолідації.
Проте його наявність обумовлювалася не тільки людським
фактором, а й низкою об’єктивних зовнішніх і внутрішніх чинників. Серед них слід, насамперед, зауважити адміністративно-територіальну розмежованість українських земель між двома імперіями, в кожній з яких склалася власна державно-політична система
і суспільно-політична ситуація. Не слід відкидати й досить сильні
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впливи польського національного й російського визвольного рухів, що теж позначалися на поступі українських національно-визвольних змагань. Не менш впливовою була духовно-культурна,
етнічна, ментальна своєрідність різних українських регіонів, з сукупності яких поступово, суперечливо, нелінійно, по висхідній
вибудовувалися основи молодої модерної української нації.
Безумовно, не можна абсолютизувати нелінійність у процесі
українського націотворення. Напевно, одним із актуальних дослідницьких завдань буде аналіз співвідношення лінійності й нелінійності. Цілком можливо, що предметом наукового розгляду має стати дефініція полілінійності в контексті українського націотворення. Всі ці пошуки сприятимуть розв’язанню важливої та актуальної
проблеми, яким є процес творення української модерної нації.
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КУЛЬТУРНА КОМПОНЕНТА
В ІДЕОЛОГІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ
НАДДНІПРЯНЩИНИ СЕРЕДИНИ
40–80-х рр. ХІХ ст.
Висвітлено культурництво, під яким розуміється культурно-освітній
рух прогресивної освіченої верстви українства за поширення освіти, наукових знань,
досягнень культури серед народу, насамперед селянства, за утвердження української
національної самосвідомості. Показано, що від середини 40-х до кінця 80-х рр.
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ХІХ ст. культурна компонента посіла важливе місце в українському національному
русі. За умов бездержавності та всіляких нагінок і заборон на українську культуру
та ідентичність культурники відіграли свою роль у підтримці й розвитку української
національної справи, формуванні національної самосвідомості українства, якому відкривали цілі пласти української культури, закладали засади української національної
освіти і науки. Головним типом українського культурника зазначеного періоду була
інтелігенція національно-демократичного спрямування. Обмежуючись культурницькою діяльністю, що характерно для більшості українських діячів, особливо старшого
покоління, аполітичне українофільство відштовхувало від себе частину української
молоді. Проте у ряді випадків, особливо в діяльності кирило-мефодіївців та «молодих
громад» 70–80-х рр. ХІХ ст., культурницька діяльність поєднувалася з політичною.
Ця тенденція декларувалася і в низці українських політичних програм 70–80-х рр.
Ключові слова: український національний рух, культурництво, інтелігенція,
національна ідентичність, ідентичність.

КУЛЬТУРНАЯ КОМПОНЕНТА
В ИДЕОЛОГИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ НАДДНЕПРЯНЩИНЫ
СЕРЕДИНЫ 40–80-х гг. ХIХ ВЕКА
Освещено культурничество, под которым понимается культурно-образовательное движение прогрессивного образованного слоя украинства за распространение образования, научных знаний, достижений культуры среди народа, прежде всего
крестьянства, по утверждению украинского национального самосознания. Показано,
что с середины 40-х до конца 80-х гг. XIX в. культурная компонента заняла важное
место в украинском национальном движении. В условиях отсутствия государственности и всевозможных притеснений и запретов на украинскую культуру и идентичность
культурники сыграли свою роль в поддержке и развитии украинского национального
дела, формировании национального самосознания украинства, которому открывали
целые пласты украинской культуры, закладывали основы украинского национального
образования и науки. Главным типом украинского культурника указанного периода
была интеллигенция национально-демократического направления. Ограничиваясь
культурнической деятельностью, что характерно для большинства украинских деятелей, особенно старшего поколения, аполитичное украинофильство отталкивало от
себя часть украинской молодежи. Однако в ряде случаев, особенно в деятельности
кирилло-мефодиевцев и «молодых общин» 70–80-х гг. XIX в., культурная деятельность
сочеталась с политической. Эта тенденция декларировалась и в ряде украинских политических программ 70–80-х гг.
Ключевые слова: украинское национальное движение, культурничество,
интеллигенция, национальная идентичность, идентичность.
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CULTURAL COMPONENT IN THE
IDEOLOGY AND ACTIVITIES OF THE
UKRAINIAN NATIONAL MOVEMENT
OF NADDNIPRIANSHCHYNA IN THE
MIDDLE OF THE 40–80-th
OF THE XIX‑th cent.
The article covers «culturnytstvo», which refers to the cultural and educational
movement of the progressive well-educated layer of Ukrainian society for the spread of
education, scientific knowledge, achievements of culture among the people, first of all
peasantries, for the establishment of Ukrainian national consciousness. It has been shown
that from the middle of the 40-th to the end of the 80-th of the XIX‑th century a cultural
component took the important place in Ukrainian national movement. In the conditions of
statelessness and all sorts of obscenities and prohibitions on Ukrainian culture and identity,
the culture has played a role in supporting and developing of the Ukrainian national affair,
forming the national consciousness of Ukrainian people, to whom the whole range of Ukrainian
culture was opened, laying the foundations of Ukrainian national education and science.
The main kind of Ukrainian culture personality of this period was national-democratic
orientation intelligentsia. Restricting cultural activity, which is typical of most Ukrainian
activists, apolitical Ukrainophilism pushed away part of Ukrainian youth. However, in some
cases, especially in the activities of Cyril-Methodius Society and «young communities» of
the 70–80-th of the XIX‑th century, cultural activity was combined with political. This
tendency was declared in a number of Ukrainian political programs of this period.
Keywords: Ukrainian national movement, «culturnytstvo», intellectuals, national
identity, identity.

Н

а сучасному етапі українського історіографічного процесу вже нагромаджено чимало теоретичних та особливо конкретно-історичних міркувань, суджень, узагальнень стосовно розвитку вітчизняного національного руху, який відіграв винятково важливу роль в історії
українського націотворення. І з цього погляду варто згадати праці Я. Й. Грицака, А. М. Катренка, І. І. Колесник, В. В. Кравченка,
М. Г. Палієнко, В. Г. Сарбея та інших дослідників [3; 9; 13; 19; 22;
24]. Утім, на наш погляд, у цій проблематиці ще залишається чималий потенційний інтелектуальний ресурс. Так, суттєво важливим є поглиблене вивчення внутрішньої структури ідеології та діяльності українського національного руху, що відкриває можливість більш точного і повного осягнення його змісту і особливостей функціонування.
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У цьому контексті заслуговує на спеціальний розгляд культурна компонента українського національного руху на його культурно-політичній стадії. Адже, на відміну від попередньої, академічної стадії кінця ХVІІІ – середини 40-х рр. ХІХ ст. з її яскраво
вираженою культурною домінантою, наступний період – від середини 40-х рр. до кінця 80-х рр. ХІХ ст. – характеризувався поєднанням культурництва й політичної діяльності. Вивчення культурної компоненти, її змістової сутності, особливостей вияву, місця і ролі в українських національно-визвольних змаганнях дозволить адекватніше реконструювати, кажучи словами Юргена Хабермаса, «імпульси культурного модерну», які, безумовно, мали
відмінності від «прогресивної суспільної модернізації» [27, с. 9].
Реалізацію поставленої мети доцільно розпочати з термінологічного аспекту. Культурна складова в ідеології та діяльності
українського національного руху Наддніпрянщини виявлялася
в такому явищі як культурництво, під яким слід розуміти культурноосвітній рух прогресивної освіченої верстви українства за поширення
освіти, наукових знань, досягнень культури серед народу, насамперед
селянства, за утвердження української національної самосвідомості. Головним типом українського культурника вказаного періоду
була інтелігенція національно-демократичного спрямування, яка
прагнула не тільки зберегти мовні, літературні, мистецькі та наукові традиції власного народу, а й вивчити та збагатити їх з метою
«національно-культурного відродження», концепти якого стають
популярними серед національно свідомих українців. Найважливішим засобом досягнення цієї мети українські культурники вважали просвітницьку роботу в широкому розумiнні цього слова, морально-психологічною основою якої були романтичні імпульси,
до яких додавалися впливи раціоналізму, позитивізму, ліберальних, демократичних та соціалістичних прагнень.
Першими українськими культурниками нового, модерного
типу стали кирило-мефодіївці. На відміну від своїх попередників
періоду «збирання спадщини», які опікувалися, насамперед, збереженням культурних традицій «старої України» ранньомодерної
епохи, діячі Кирило-Мефодіївського братства вперше на наддніпрянських теренах усвідомили значення національно-культурних
цінностей для «нової», «молодої», або «модерної» України, хоча
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такої термінологічно-понятійної чіткості в їхній свідомості ще не
було.
Суттєво важливо, що у кирило-мефодіївців це усвідомлення базувалося на ідейній основі. Так, у «Статуті Слов’янського
товариства св. Кирила і Мефодія» серед головних ідей найперше декларувалося «духовне (виділено нами. – Авт.) і політичне
з’єднання слов’ян», хоча при цьому визнавалася самостійність
кожного слов’янського народу. Характерно, що серед головних
ідей кирило-мефодіївців присутні такі концепти, як «просвіта»
та «освіченість» [10, с. 150–151]. Відтак можна констатувати, що
братчики розуміли необхідність поєднання соціально-політичних
і гуманітарно-культурних ідеологічних складових у процесі творення нового суспільства. «Головні правила товариства» також засвідчують, що культурна складова розглядалася кирило-мефодіївцями як важливий засіб практичної діяльності. Зокрема, в цій
частині документа йшлося про досягнення програмних ідей засобом «виховання юнацтва, літератури», «про повсюдне поширення
письменності» [10, с. 151–152].
Ціла низка документів кирило-мефодіївців засвідчує їхнє
глибоке розуміння важливості науки та освіти в житті суспільства. Так, у записці В. М. Білозерського 1846 р. йшлося про необхідність вивчення «всього складу народного життя», що подавало
важливі результати для науки і для людності [10, с. 374]. У першому проекті «Конституції» Г. Л. Андрузького (1846–1847 рр.) освіті
відведено значущу роль. Приміром, на уряд покладалося завдання
«побудити до освіти», а через це прийти до «викорінення всякого
зла». При цьому йшлося про «вкорінення освіти в усіх верствах
народу». Цікаво, що автор «Конституції» вважав за потрібне вмістити тезу про можливість втрати дворянського звання за кількох
умов, зокрема за відсутності належної освіти. Не менш високі вимоги висувалися стосовно осіб, що претендували на духовне звання. Вони повинні були мати певні достоїнства, в тому числі бездоганну моральність та освіченість [11, с. 416, 418].
Журнал слідства ІІІ відділення у справі Кирило-Мефодіївського товариства також неодноразово фіксував культурно-освітню компоненту в діяльності братчиків. Російські жандарми констатували, що «першим засобом до досягнення своєї мети товариство визнавало поширення освіти в простому народі, освіти в дусі
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древньої, української свободи». Для цього братчики мали започатковувати училища у волостях, передруковувати старі і створювати нові книжки українською мовою і видавати журнал. Журнал слідства зафіксував культурницьке мислення й діяльність
Т. Г. Шевченка, П. О. Куліша, М. І. Костомарова, В. М. Білозерського, Г. Л. Андрузького та інших братчиків, які перемежовувалися з політичними ідеями [12, с. 344, 347, 349, 353, 357, 366, 375,
377]. Історична заслуга кирило-мефодіївців полягала в тому, що
вони не відділяли культурне від політичного і достатньо комплексно бачили програмні засади перебудови суспільства.
Проте розгром товариства і покарання царизмом його учасників справило на них помітний вплив. Так, після цього М. І. Костомаров уже не наважувався поширювати свої українолюбні і народолюбні політичні ідеї, хоча за умов демократичного піднесення 60-х рр. ХІХ ст. висловлювався, виходячи з концепції українського культурно-національного відродження. Приміром, у праці «Мысли южноруса» (1862) він ставив питання про необхідність
відродження української мови і літератури [17, с. 309].
У 70–80-х рр. ХІХ ст. М. І. Костомаров неодноразово виступав у пресі стосовно питань розвитку української мови і літератури, що базувалися на народному, по суті, селянському культурному ґрунті. У працях «Малорусская литература», «Малорусское
слово», «Украинофильство» та інших демократичний діяч висловлювався проти утисків української культури, прагнув довести своїм опонентам, що розвиток глибоко народної мови та літератури
сприятиме поширенню освіти серед простолюддя і не становить
небезпеки цілісності держави [14; 15; 18].
В обстановці посилення великодержавно-шовіністичних
тенденцій у внутрішній політиці російського самодержавства стосовно українського народу М. І. Костомаров був змушений робити помітні поступки, говорячи про необхідність «тісного злиття
і взаємодії» української і російської народностей, про українську
мову як мову «для домашнього вжитку». Втім, попри вищевказане, український діяч не зрадив своїм ідеалам українського демократичного культурництва [16, с. 330; 15, с. 337].
У пореформений період наполегливо прагнув винайти формулу оновлення України інший колишній відомий братчик
П. О. Куліш, який в публіцистичній і полемічній статті «Украи-
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нофилам» (1862) виступив прихильником створення таких умов,
коли «могли б здійснитися законні устремління нової України (виділено нами. – Авт.) до відновлення своєї народності в усій її достойності». Модерна Україна уявлялася громадським діячам як
суспільство, побудоване на основі порозуміння між аристократами і простолюдинами на ґрунті української національної ідеї, яка
вирізняється глибоким демократизмом [21, с. 423, 429, 437–438].
Наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. ХІХ ст. творча спадщина П. О. Куліша поповнилася збіркою «Хуторна поезія», в якій
вирізнялася публіцистична стаття «Зазивний лист до української
інтелігенції». У ній український діяч виступив як послідовний
культурник-патріот, прихильник національно-культурного відродження України. В центрі його концепції поставлена українська
мова, яка «глибоко закоренилась і буйно проросла» серед народу
й її поширення пророкувало «їй новий процвіт, нову красу і силу».
За спостереженнями П. О. Куліша, українська мова не тільки витримала польське і московське панування, а й пробудила від тривалого (від середини ХVІІ ст.) «летаргійного сну» Україну. Мова,
за словами українського діяча, є «органом національного самопочуття», а її хранителькою виступив простий народ, «хлібороби»
[20, с. 402, 403].
П. О. Куліш висловився проти гонінь на українську мову. На
його думку, зупинити її розквіт неможливо, як неможливо здійснити «угашення духу» народу. П. О. Куліш був послідовником ідеї
органічної безперервності українського історичного процесу ще
від часів київських князів Олега, Святослава та Володимира, коли
«Москва й не наклюнулась». В основу цього явища український
публіцист поклав «наше слово». На його думку, саме українська
мова завадила злиттю українців в одну націю з Московським царством і сприяла тому, що етнографічна Україна не втратила своєї
своєрідності у «великому Руському Світові» [20, с. 405–407].
П. О. Куліш вірив у те, що інтелігенція («проповідники науки»), попри народну темноту і бідність, може підняти «принижену
до землі масу» до рівня нації. Адже, за словами П. О. Куліша, «мужицька мова, ставши літературною, розколола імперію на самій
серцевині». Наявність самобутньої української літератури публіцист розглядав як вияв «величчя української нації». П. О. Куліш
пророкував нову боротьбу українського народу «за народне право
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вже не мечем і огнем, а духом і правдою» і порівнював історичне
майбутнє України iз «сонцем духовної свободи». Отже, народне,
селянське культурне начало було визначальним чинником у міркуваннях П. О. Куліша стосовно рушіїв українського історичного
процесу [20, с. 408–410].
У 60–80-х рр. ХІХ ст. у змаганні «батьків» і «дітей» старше покоління українських народолюбців, незважаючи на життєвий досвід та оригінальність мислення, вже не могло скласти конкуренцію молодому поколінню українського національного руху Наддніпрянщини. Останнє було численнішим, налічувало кілька сотень активних учасників та симпатиків, стало більш згуртованим
і об’єднаним у різних організаційних формах: навколо легальних осередків, таких як редакція газети «Киевский телеграф» або
Південно-Західний відділ Російського географічного товариства
у Києві, напівлегальних українських «старих» і «молодих» громад (діячі пореформеної доби теж зазнали вікової стратифікації!),
нелегальних українських гуртків та «українофільських товариств».
Попри ідейну розмаїтість українського національного руху,
в якому були представлені національні ліберали, а інколи і національні консерватори (ортодоксальні помірковані «українофіли»),
ліберальні демократи та радикальні демократи («українці»), всіх
їх об’єднувало українське культурництво в самому широкому розумінні цього слова. Воно мало велике значення у процесі розвитку національного самоусвідомлення, насамперед серед молодої
української еліти.
З цього погляду фундаментальну роль відігравали українські
письменники, поети, літературознавці та мовознавці, зусиллями
яких за життя двох-трьох поколінь постала нова українська література, що ґрунтувалася на модерній літературній мові. Від 1860-х рр.
культурницька праця здійснювалася більш цілеспрямовано й
масово, чому особливо сприяла діяльність українських громад,
які організувалися в Києві, Полтаві, Харкові, Чернігові, згодом
в Одесі, Єлисаветграді та інших містах. Форми цієї діяльності
були різноманітними. Це, зокрема, освітня робота в суботніх та
недільних школах, творення україномовних підручників для дітей та просвітницьких популярних «книжок для народу», наукова праця в галузях мово- і літературознавства, історії, етнографії,
фольклористики, археології, археографії, історіографії, джерелоз-
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навства, краєзнавства, права, економіки, статистики тощо. Особливу, емоційну роль відігравала діяльність українських народолюбців у сфері літератури, театру, музики й мистецтва [9].
Причини домінування культурництва в українському національному русі пореформеної доби слід шукати в ментальній роздвоєності, подвійній суспільно-політичній лояльності, які утвердилися за умов тотального, хоча часом i прихованого, наприклад,
під виглядом втілення в життя теорії «офіційної народності», наступу російського царизму, імперської русифікаторської ідеології
та політики на українство. Віра в царизм, примирення iз самодержавством, які призводили до політичної бездіяльності, були лише
однією обставиною. Безперечно, свою роль відігравали романтичні погляди, які продукували ілюзії щодо впливу культурництва
на соціум та політикум, ідеалістичне бачення селянства і власного портрета інтелігенції. Водночас не менш важливим чинником
стала і своєрідність гуманітарного світосприйняття прогресивної
української інтелігенції, яка прагнула до пізнання культури свого
народу, намагаючись у такий спосіб «віддати борг народові».
Безперечно, не можна вести мову про виключно стихійний
характер українського культурництва. Хоча громадівці не висунули чітких політичних маніфестів програмного характеру, вони
неодноразово декларували свою ідейну позицію в низці публіцистичних статей та культурницьких програм. На початку 60-х рр.
ХІХ ст. у таких документах наявне переплетіння соціального й
культурного начал. Так, у праці лідера київських громадівцівкультурників В. Б. Антоновича «Моя сповідь» (1862) йшлося про
те, що «істинні друзі народу» дбають «про народну просвіту, про
покращення матеріального побуту селян…» [1, с. 82]. Класичною
колективною пам’яткою публіцистики такого самого спрямування став «Відзив із Києва» (1862) київських громадівців, у якому,
окрім поліпшення соціально-економічного становища народних
мас, висловлено прагнення піднести освітній та культурний рівень народу (селянства), зберегти національні духовні і моральні
цінності українства [9, с. 37].
Культурному чиннику громадівці надавали принципово важливу роль і надалі. Так, В. Б. Антонович вважав важливими чинниками людського поступу культурний рівень народу, зокрема
звертав увагу на його світогляд, морально-етичні норми, релігійні
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погляди, суспільно-політичні ідеї [26, с. 96]. У праці стосовно поглядів українофілів (1881) В. Б. Антонович концептуально осмислив народонаселення південноруського краю як своєрідну етнографічну одиницю, вказавши на його антропологічні, філологічні,
психологічні та культурно-історичні особливості [1, с. 144–146].
Для обґрунтування національно-культурної своєрідності
українців культурник В. Б. Антонович і політик М. П. Драгоманов
об’єднували свої зусилля. Так трапилося в 1874 р., коли два українських діячі видали й прокоментували «Исторические песни малорусского народа» [2, с. 46].
У подальшому М. П. Драгоманов також використовував культурні пам’ятки у процесі вивчення української політичної традиції. Свідченням цього є такі праці мислителя, як «Політичні (громадські) думки в нових українських піснях» (1880), «Нові українські пісні про громадські справи (1754–1880)» (1881) [8, с. 456–
457; 5, с. 662].
Принагідно зазначити, що представники політичної течії
в українському національному русі Наддніпрянщини, що чіткіше окреслилася в 70–80-х рр. ХІХ ст., враховували культурницький чинник в ідеології та діяльності. Той самий М. П. Драгоманов
у «Передньому слові до «Громади» (1878) визнавав, що необхідно
«поставити думки про нове громадське життя», але «слово, проповідь і сама наука – тільки один з приводів громадського зросту
і досі йшли більше позаду його, ніж попереду» [6, с. 318]. Започатковуючи перше видання вільної української преси за кордоном,
політичний діяч висунув власну концепцію майбутнього розвитку
України, в якій виділяв такі складові, як автономізм, федералізм,
раціоналізм і «тверду науку (позитивізм)» [6, с. 319].
У наступних українських політичних програмах теж знаходилося місце культурницькому чиннику. Наприклад, у проекті
«Програми діяльності і організації української соціально-революційної партії на федеративних началах», вилученої в українського
діяча І. М. Присецького 1883 р., поряд із завданнями у політичному та економічному житті, висувалися і соціальні й культурницькі, зокрема майнова, станова, освітня рівність громадян, широка
самобутність, висока моральність та освіченість народу, розвиток
солідарності, початків братерства, поширення ідей соціалізму [23,
арк. 35, 36]. У «Спробі української політико-соціальної програ-
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ми» М. П. Драгоманова 1884 р. ставилися завдання «політичного,
економічного і культурного визволення і розвитку «українського народу» та мешканців «іноплеменних колоній на цій землі»
[7, с. 78]. «Програма дій українських соціалістів», яка поширювалася в українських гуртках Чернігова у 1880-х рр., теж виділяла,
крім «керівних ідеалів» економічного, соціального та політичного
життя, аналогічні концепти в «національній і культурній сфері»,
в яких передбачалося досягти «повної свободи націй і культури»
[4, арк. 1, 2].
На відміну від українських національно-політичних кіл, вітчизняні ортодоксальні культурники 80-х рр. ХІХ ст. ставили
культурницьку діяльність на перше місце у своїх поглядах і здебільшого обмежувалися таким завданням. Яскравим прикладом
такого роду стала діяльність Київської Старої громади того періоду та редакції часопису «Киевская Старина», що почав друкуватися з 1882 р. і впродовж своєї діяльності до 1906 р. опублікував
понад 300 авторів і кореспондентів. Втім, не можна не зауважити
ту позитивну роль, яку відігравав вже на першому етапі своєї діяльності цей єдиний в Російській імперії часопис, що сприяв розвитку й популяризації українознавчих студій [9, с. 112; 22, с. 47,
120–121].
Таким чином, від середини 40-х до кінця 80-х рр. ХІХ ст.
культурна компонента посіла важливе місце в українському національному русі. За умов бездержавності та всіляких нагінок і заборон на українську культуру та ідентичність культурники відіграли свою роль у підтримці й розвитку української національної
справи, формуванні національної самосвідомості українства, якому відкривали цілі пласти української культури, закладали засади
української національної освіти і науки.
У ряді випадків, особливо в діяльності кирило-мефодіївців та
«молодих громад» 70–80-х рр. ХІХ ст., культурницька діяльність
поєднувалася з політичною. Ця тенденція декларувалася і в ряді
українських політичних програм 70–80-х рр. Водночас не можна
не зазначити, що, обмежуючись культурницькою діяльністю (а це
було характерно для більшості українських діячів особливо старшого покоління), аполітичне українофільство відштовхувало від себе
частину української молоді. Відтак чимало представників молодого покоління шукало самореалізації в лавах російського соціал-революційного народництва, прагнучи радикальними методами бо-
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ротьби, в тому числі терором, вирішити нагальні проблеми суспільства. На таку обставину вказували представники нового покоління
свідомих українців – тарасівці, які у своєму «PROFESSION DE FOI
молодих українців», читаному на «Тарасові роковини 1893 р.», на
відміну від аполітичних культурників-українофілів пореформеної
доби, задекларували своє прагнення довести «існування Українців
як окремої самостійної нації» [25, с. 16, 19].
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УДК 94 (092)+94:323.1] (477) «184/188»

І. І. СРЕЗНЕВСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКІ
НАРОДОЛЮБЦІ НАДДНІПРЯНЩИНИ
40–80-х рр. ХІХ ст.
Розглянуто вплив постаті та творчої спадщини І. І. Срезневського для
формування і поступу українського народолюбства – н
 аціонально-демократичної течії
національного руху в Наддніпрянщині 40–80-х рр. ХІХ ст. Показано інтелектуальні
контакти І. І. Срезневського з М. І. Костомаровим, П. О. Кулішем, В. Б. Антоновичем,
М. П. Драгомановим та іншими українськими діячами та особливості їх динаміки.
Праці І. І. Срезневського були одним із джерел формування їхніх національно-культурницьких поглядів. Діячі українського народолюбства, зокрема В. Б. Антонович,
М. П. Драгоманов, М. І. Костомаров та ін., почали критично вивчати творчість
І. І. Срезневського. Висвітлено оцінки українськими народолюбцями значення творчого
доробку І. І. Срезневського.
Ключові слова: І. І. Срезневський, українські народолюбці, кириломефодіївці, «Запорожская старина», Наддніпрянщина.

И. И. СРЕЗНЕВСКИЙ И УКРАИНСКИЕ
НАРОДОЛЮБЦЫ НАДДНЕПРЯНЩИНЫ
40–80-х гг. ХІХ в.
Расмотрено влияние личности и творческого наследия И. И. Срезневского для формирования и развития украинского народолюбия – н
 ационально-демократического течения национального движения на Надднепрянщине 40–80-х гг. ХІХ в.
Показаны интеллектуальные контакты И. И. Срезневского с Н. И. Костомаровым,
П. А. Кулишом, В. Б. Антоновичем, М. П. Драгомановым и другими украинскими
деятелями и особенности их динамики. Работы И. И. Срезневского были одним из
источников формирования их национально-культурнических взглядов. Деятели украинского народолюбия, в частности В. Б. Антонович, М. П. Драгоманов, Н. И. Костомаров та др., начали критически изучать творчество И. И. Срезневского. Освещены
оценки украинскими народолюбцами значения творческого вклада И. И. Срезневского.
Ключевые слова: И. И. Срезневский, украинские народолюбцы, кирилломефодиевцы, «Запорожская старина», Надднепрянщина.

I. I. SREZNEVSKY AND UKRAINIAN
NATIONALITY OF THE UPPER DNIEPER
AREA (NADDNIPRIANSCHYNA) 40–80-th
OF THE ХІХ‑th cent.
The influence of I. I. Sreznevsky’s figure and creative heritage on the
formation and progress of Ukrainian populism – t he national-democratic movement of the
national movement in the Dnieper 40–80-ies of the ХІХ-th century was considered. The
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intellectual contacts of I. I. Sreznevsky with M. I. Kostomarov, P. O. Kulish, V. B. Antonovich,
M. P. Drahomanov and other Ukrainian figures and the special features of their dynamics
are shown. The works of I. I. Sreznevsky were one of the sources of the formation of their
national-cultural views. The figures of Ukrainian populism, including V. B. Antonovich,
M. P. Drahomanov, M. I. Kostomarov and others, began to critically study the work of
I. I. Sreznevsky. The estimations by the Ukrainian populists people about the significance
of the creative work of I. I. Sreznevsky are described.
Keywords: I. I. Sreznevsky, Ukrainian populists, Cyril-Mefodiyivtsi, «Zaporozhskaya
olden», Dnieper.

У

20–30-х рр. ХІХ ст. І. І. Срезневський став знаковою постаттю вітчизняного романтизму – одного з важливих чинників переходу українського національно-культурного відродження з академічної стадії
збирання спадщини у стадію культурно-політичну, або народолюбну. Цілком невипадково постать і творча спадщина І. І. Срезневського вже давно викликала дослідницький інтерес у вчених.
Однією з центральних проблем дослідників постав харківський
період життя і творчості визначного славіста, зокрема оцінки
його знаменитого збірника «Запорожская старина» та діяльність
гуртка харківських романтиків. Саме ці сюжети простежуються
в дослідженнях М. І. Костомарова, В. Б. Антоновича, М. П. Драгоманова, О. М. Пипіна, В. І. Срезневського, О. С. Грушевського,
М. Ф. Сумцова, К. М. Грушевської, В. Г. Сарбея, А. В. Крюкова,
М. Т. Яценка та ін. При цьому не можна не помітити, що проблема
«І. І. Срезневський і українські народолюбці 40–80-х рр. ХІХ ст.»
ще не стала предметом спеціального вивчення, а розглядалася
лише фрагментарно [14, с. 206–209]. Заповнити хоча б деякою мірою цю лакуну ставить на меті дана стаття.
Розпочинаючи виклад матеріалу, не можна не звернути увагу на період 20–30-х рр., коли молодий Ізмаїл Срезневський захопився ідеєю вивчення народу. Народна ідея стала ключовою для табору українських народолюбців, що розпочинав формуватися на романтичній ідейній основі. Жива зацікавленість
І. І. Срезневського – росіянина за етнічним походженням – українською фольклорно-етнографічною старовиною пробудилася
під впливом харківського інтелектуального середовища, зокрема
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, П. П. Гулака-Артемовського. Хронологічно це відбулося досить рано, коли Ізмаїл Срезневський на-
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вчався на етико-політичному відділі філософського факультету
Харківського університету в 1826–1829 рр. [15, с. 11; 21, с. 73].
Саме в другій половині 1820-х рр. у Харкові виник літературно-етнографічний гурток, учасники якого, зокрема
І. І. Срезневський, О. Г. Шпигоцький, І. В. Росковшенко, брати
Ф. С. і О. С. Євецькі та інші, об’єдналися зацікавленим вивченням літератури й історії України, збиранням українського фольклору. Діяльність гуртка І. І. Срезневського ознаменувала формування українського інтелектуального ядра, навколо якого з часом
утвердилася школа харківських романтиків. У 1830-х рр. до цього
своєрідного українського національно-культурного явища прилучилися й Л. І. Боровиковський, М. І. Костомаров, А. Л. Метлинський, В. В. Пассек, І. М. Петров, О. О. Корсун, І. Є. Бецький,
А. Хиджеу та ін. Головною ідеєю харківських романтиків став захист літературного статусу української мови як повноцінної й самостійної [9, с. 33; 18, с. 144, 146].
Наприкінці 1820-х – на початку 1830-х рр. І. І. Срезневський
розпочав активне вивчення української народної мови, приступив
до укладання українсько-російського та українсько-російськопольського словників, зацікавився традиційним побутом та народною культурою українців Харківщини й Катеринославщини.
Особливе значення мала його практична робота домашнім учителем на Катеринославщині, коли влітку 1832 р. І. І. Срезневський
переїхав до маєтку Подольських і поблизу Дніпра, на колишніх
землях Війська Запорозького Низового, знайомився з пісеннопоетичною творчістю кобзарів, записував спогади старожилів про
Запорозьку Січ, народні думи, перекази та легенди і тим самим
набував евристичного досвіду фольклорної й етнографічної діяльності. Водночас він збагачував свої знання в поміщицьких бібліотеках та архівах [14, с. 211, 213].
Вищезазначене збирання української народної спадщини зумовило появу відповідних археографічних публікацій молодого
кандидата наук. Так, наприклад, уже в 1831 р. І. І. Срезневський
опублікував свої перші записи українських пісень в «Украинском
альманахе», а в 1833–1838 рр. – збірник «Запорожская старина»,
в якому були надруковані українські історичні пісні й думи, а також матеріали й записи самого збирача про побут запорожців. Ви-
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пуски альманаху викликали великий інтерес серед української інтелігенції [21, с. 73–74].
У той час збиральницька й публікаторська діяльність молодого І. І. Срезневського, українолюбна й народолюбна за своєю сутністю, послужила одним із пізнавальних чинників генезису українського народолюбства як історичного явища, що стало домінантним в історії українського національного руху і демократичної думки в Наддніпрянщині 40–80-х рр. ХІХ ст.
Визначний український народолюбець М. І. Костомаров зазначав в «Автобіографії» (1875–1881), що знайомство iз «Запорожской стариной» та її автором справило на нього тривалий
і сильний вплив. Зближення з І. І. Срезневським «сильно сприяло
моєму прагненню до вивчення малоруської народності», – згадував Микола Іванович. «Автобіографія» свідчить, що інтелектуальні імпульси, надані її авторові начитаним й розумним І. І. Срезневським, спричинили помітне розширення кола його читання за
рахунок української літератури та обумовили народолюбні прагнення, які виявилися в етнографічних екскурсіях із Харкова по
сусідніх селах.
Це своєрідне й раннє «ходіння в народ» супроводжувалося
знайомством Миколи Костомарова з народом із перших вуст, породжувало численні мовно-фольклорні записи. Характерно, що
І. І. Срезневський підбадьорював М. І. Костомарова в його перших творчих спробах, зокрема при написанні ним драматичного твору «Сава Чалий». Згодом Микола Іванович стверджував, що
в ранній період своєї творчості перебував під значним впливом такого «мутного джерела», як «Запорожская старина» І. І. Срезневського [13, с. 101–102, 104, 109].
У передмові до першого випуску цього видання І. І. Срезневський сформулював свою думку про мову і стиль української
народно-поетичної творчості. У ранній статті «Взгляд на памятники украинской народной словесности. Письмо к профессору
И. М. Снегиреву» (1834) він порушив питання про оригінальність
і самодостатність української мови, яку визначав не як наріччя
російської мови, а як «одну з найбагатших мов слов’янських…»
[20, с. 87]. Усе це було наслідком прямого знайомства молодого
вченого з живою народною стихією, культурою та мовою на землях нащадків запорозьких козаків.
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Упродовж 1839–1842 рр. І. І. Срезневський здійснив тривале
наукове відрядження по слов’янських землях, побувавши в Чехії,
Сербії, Хорватії, Словенії, Чорногорії, Словаччині. Тривала подорож мала евристичний та народолюбний характер, адже дослідник-славіст збирав народну спадщину, охоче відвідував селянські
вечорниці, народні свята, із зацікавленням вивчав народно-пісенну й танцювальну творчість південних і західних слов’ян [21, с. 75].
Після повернення І. І. Срезневського із закордонного відрядження його інтелектуальні контакти з М. І. Костомаровим відновилися. Микола Іванович отримував від свого наставника рукописні першоджерела, радився з ним щодо окремих розділів власної дисертації, нарешті одержав підтримку від нього як опонента
щодо своєї праці [13, с. 116, 117].
Народолюбні інтелектуальні контакти І. І. Срезневського не обмежувалися М. І. Костомаровим, а в 1844 р. розширилися. Як свідчить лист П. О. Куліша до Т. Г. Шевченка від 31 грудня
1844 р., в той час у Харкові виник видавничий проект, що ставив
на меті опублікувати «Записки о Южной Руси». В цьому виданні
мали друкуватися не тільки наукові статті, а й українська літературна проза та поезія. Справа об’єднала групу видавців, зокрема
М. І. Костомарова, П. О. Куліша, А. Л. Метлинського і І. І. Срезневського [16, с. 45].
Той факт, що в 1844 р. І. І. Срезневський входив до інтелектуального кола харківських романтиків і майбутніх кирило-мефодіївців – діячів народолюбної ідейної спрямованості, підтвердила
й записка ІІІ‑го відділення від 17 квітня 1847 р. про доставлення
Т. Г. Шевченка до Петербурга та розгляд відібраних у нього рукописів. У ній, зокрема, йдеться про чотири листа П. О. Куліша до
Т. Г. Шевченка, в одному з них від 1844 р. сповіщалося про наміри
видавати у Харкові «Записки о Южной Руси и о славянах». Співробітниками цього видання висловили бажання бути М. І. Костомаров, П. О. Куліш, А. Л. Метлинський і І. І. Срезневський [11,
с. 308, 309].
Щоправда, українську народолюбність І. І. Срезневського не
варто перебільшувати. Свої суспільно-політичні погляди вчений
не висловлював прямо, з цілковитою певністю, а тому про їх сутність можна довідатися за побічними свідченнями. На їх основі
можна стверджувати, що впродовж 1830-х – в першій половині
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1840-х рр. він був близьким до діячів українського національнокультурницького руху. Після повернення із закордонного відрядження І. І. Срезневський разом з А. Л. Метлинським і М. І. Костомаровим був гаряче захоплений новою ідеєю народності [22,
с. 397].
Світогляд І. І. Срезневського містив деякі елементи демократизму, який виявлявся у співчутті до простого народу, у вивченні й
публікації народної фольклорно-етнографічної спадщини. Разом
із тим за своїми світоглядними цінностями І. І. Срезневський був
лише дотичним до українських народолюбців, ідейний напрям
яких формувався. Напевно, на більше й не можна розраховувати
за умов ідейної ліберальної поміркованості вченого, який поділяв
монархічні погляди і вважав Миколу І покровителем російської
науки і культури [21, с. 81–82].
Натомість вплив постаті та праць І. І. Срезневського простежується в поглядах і діяльності кирило-мефодіївців, які в середині 40-х рр. ХІХ ст. репрезентували початки нової стадії в українському національному русі й думці. Автобіографічні й епістолярні
матеріали, документи слідчих справ ІІІ відділу В. й. і. в. канцелярії
показують, що І. І. Срезневський входив до інтелектуального кола
М. І. Костомарова та П. О. Куліша, а його фольклорно-етнографічні твори сприяли формуванню їхнього народолюбного світогляду та культурницької діяльності.
У цьому контексті особливий дослідницький інтерес становлять листи П. О. Куліша до І. І. Срезневського. Так, в одному з них – від 13 лютого 1845 р. – Пантелеймон Олександрович
висловлював вдячність своєму адресату за готовність творчою
працею підтримати новий журнал під назвою «Киевский сборник», який планувався виходити 4 рази на рік. Лист П. О. Куліша до І. І. Срезневського від 13 березня 1845 р. свідчить про те,
що український народолюбець, працюючи над історичним романом «Чорна рада», користувався матеріалами «Запорожской
старины», консультувався з автором цієї праці щодо тлумачення
окремих термінів [16, с. 48, 49].
З листа П. О. Куліша до І. І. Срезневського від 21 вересня
1845 р. дізнаємося, що їхнє листування відновилося після певної
перерви, спричиненої службовими обставинами. Характерно, що
в той період П. О. Куліш називав Ізмаїла Івановича «почтенней-
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шим» і зазначав: «Все, що Ви не напишете про Південну Русь, буде
мати місце в нашому журналі…». У черговому листі від 10 грудня
1845 р. П. О. Куліш запропонував І. І. Срезневському приєднатися
до них з М. І. Костомаровим у справі об’єднання їхніх збірників
українських пісень [16, с. 54, 61].
Інтелектуальна співпраця між П. О. Кулішем і І. І. Срезневським тривала і в 1846 р. У листі від 10 січня Пантелеймон Олександрович ділився зі своїм старшим колегою творчими здобутками і проблемами. Текст пройнятий глибокою повагою до адресата.
29 січня 1846 р. П. О. Куліш направив І. І. Срезневському зібрані
пісні, у свою чергу, просив направляти йому зібрані ним сімейні й
любовні пісні. У листі від 7 березня 1846 р. П. О. Куліш доправив
І. І. Срезневському чергові пісні та просив вислати йому свої [16,
с. 67–69, 73, 75].
Як засвідчує лист П. О. Куліша до І. І. Срезневського від 21 квітня 1846 р., його автор мав намір негайно розпочати втілення в життя спільного публікаторського проекту, визначивши його мету. До
того самого він сповіщав Ізмаїла Івановича про написання двох
третин «Чорної ради» українською мовою і просив коментаря
у свого адресата з цього приводу. У листі до М. І. Костомарова від
2 травня 1846 р. П. О. Куліш писав, що І. І. Срезневський направив йому свої жіночі пісні [16, с. 81–83].
20 липня 1846 р. П. О. Куліш направив І. І. Срезневському
свою «Повесть об украинском народе» і просив зробити зауваження щодо неї. Як видно з листа, П. О. Куліш готувався до трирічного відрядження за кордон для вивчення слов’янських мов. У цьому зв’язку він просив відомого славіста надати йому настанови,
як, де і що вивчати. За умов очікуваного вдрядження по лінії Академії наук П. О. Куліш хотів узгодити з І. І. Срезневським терміни
і спосіб спільного видання першого тому збірки історичних народних пісень [16, с. 94].
21 серпня 1846 р. П. О. Куліш сповістив О. М. Бодянського про об’єднання збірників українських пісень, зокрема свого, І. І. Срезневського, А. Л. Метлинського та М. І. Костомарова, в єдиний і про вивчення всіх варіантів за різними списками.
При цьому він запропонував Осипу Максимовичу приєднатися
до спільного проекту, наголошуючи на важливості того, щоб п’ять
професорів різних університетів, розділених величезним просто-
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ром, діяли «як одна душа». Незабаром, у листі від 24 серпня 1846 р.
П. О. Куліш написав І. І. Срезневському, що направив йому свої
думи, не залишивши навіть для себе будь-якого примірника,
у зв’язку з чим просив його переписати і разом зі своїми ненадрукованими пам’ятками надіслати назад. Водночас він запропонував Ізмаїлу Івановичу негайно направити будь-які відомі йому
літописи О. М. Бодянському, який в той час займався публікацією
цих джерел [16, с. 104, 106, 107].
Цей лист спричинив чи не перше суттєве непорозуміння між
П. О. Кулішем і І. І. Срезневським, адже в ньому останній убачив недовіру до себе й написав ображені листи до П. О. Куліша й
О. М. Бодянського. Цікаво, що в цей самий період І. І. Срезневський запропонував свою кандидатуру на вакантне місце викладача слов’янських літератур у Санкт-Петербурзькому університеті. Таке рішення відомого славіста викликало різко негативну реакцію П. О. Куліша, який сам виказував претензії на вільну кафедру. Все це зумовило досить швидкий та остаточний розрив їхніх
відносин. Свідченням цього став лист П. О. Куліша до О. М. Бодянського від 8 жовтня 1846 р., в якому автор обіцяв розповісти
своєму адресату «дуже погане» про І. І. Срезневського.
У свою чергу, в листі до І. І. Срезневського від 12 жовтня 1846 р.
П. О. Куліш висловлював своє здивування з приводу ставлення Ізмаїла Івановича до його думки «про Вашу недовірливість і нетовариськість». У листі від 2 листопада 1846 р. П. О. Куліш демонстративно
сповіщав І. І. Срезневського про повернення ним записаних Ізмаїлом Івановичем пісень і відмовлявся від своїх, які дозволяв опублікувати. Судячи з листа І. І. Срезневського від 8 листопада 1846 р., той
все ж таки надіслав П. О. Кулішу якісь його пісні, а 17 листопада того
самого року П. О. Куліш направив, у свою чергу, І. І. Срезневському
ще дві пісні з його колекції [16, с. 119, 123–125, 445–446].
Факти співпраці П. О. Куліша і І. І. Срезневського містить
і слідча справа П. О. Куліша. В ній, зокрема, знаходимо список
адрес різних осіб, складений кирило-мефодіївцем не пізніше березня 1847 р., в якому є й адреса І. І. Срезневського. Підтвердженням творчих контактів між П. О. Кулішем і І. І. Срезневським
є, зокрема, лист першого з них до О. В. Марковича від 25 січня
1846 р., в якому сповіщалося про обiцянку І. І. Срезневського надати в розпорядження автора цієї епістолярії всі зібрані пісні. В ін-
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шому листі від 2 травня 1846 р. П. О. Куліш повідомляв М. І. Костомарова: «Срезневський також надіслав мені свої жіночі пісні».
Напевно, І. І. Срезневський направляв П. О. Кулішу і свою працю
«Святилища и обряды языческого богослужения древних славян
по свидетельствам современным и преданиям» (1846), яка зберігалася в М. Д. Білозерського серед книжок П. О. Куліша на хуторі Миколаєві Борзнянського повіту Чернігівській губернії, при
від’їзді останнього за кордон у 1847 р. [10, с. 269; 11, с. 40, 63; 12,
с. 88–89].
Протокол допиту П. О. Куліша в ІІІ відділенні від 16 квітня
1847 р. свідчить про те, що народна пісня про смерть Б. Хмельницького, опублікована І. І. Срезневським у «Запорожской старине», була використана українським народолюбцем пізніше, у процесі написання першого історичного роману українською мовою
«Чорна рада» [11, с. 53].
Слідча справа М. І. Костомарова теж містить деякі матеріали про співпрацю цього українського народолюбця з І. І. Срезневським. Так, у своїх відповідях на питання під час допиту в ІІІ відділенні 17 квітня 1847 р. М. І. Костомаров зізнавався, що зберігав
у себе твори Т. Г. Шевченка і ще у Харкові прагнув укласти словник української мови. Причому у цій справі він отримував допомогу з боку професорів І. І. Срезневського та А. Л. Метлинського.
Останній писав М. І. Костомарову 28 березня 1847 р., зокрема, про
свій нещодавній лист до І. І. Срезневського. Праця Ізмаїла Івановича «Святилища и обряды языческого богослужения древних славян по свидетельствам современным и преданиям» (Харків, 1846)
належала до книжок бібліотеки М. І. Гулака, яку він бажав узяти
з собою на заслання до Пермi [10, с. 214, 217, 284, 288; 11, с. 622].
З творами І. І. Срезневського був ознайомлений й кирило-мефодіївець Г. Л. Андрузький, ув’язнений царським режимом
у Соловецькому монастирі впродовж 1850–1854 рр. Про це інформує довідка ІІІ відділення 1850 р. про зміст журналу «Московский
литературный и ученый сборник» за 1847 р., з якого Г. Л. Андрузьким було зроблено виписки. Серед останніх увагу жандармів привернули виписки зі статті І. І. Срезневського «Взгляд на современное состояние литературы у западных славян», виконаної в дусі
слов’янофільства. Характерно, що непоміченою не залишилася
теза статті вченого про те, щоб у слов’ян «науки і мистецтва роз-
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вивалися з народних начал», ішлося і про з’єднання слов’янських
народів [11, с. 583, 593].
І. І. Срезневський поширював свій вплив на студентську
молодь і завдяки науково-педагогічній діяльності. Про велику
енергетичну силу лекцій професора ділився своїми враженнями П. Я. Сердюков у листі до П. О. Куліша від 22 лютого 1847 р.,
в якому між іншим ішлося, що І. І. Срезневський «читав чортову
пропасть», під враженням від чого «усі студенти в один голос гудуть», а сам лектор – «такий дзиндзивер-зух, що хоч в оренду на
танець» [12, с. 167, 168, 170].
Після розгрому Кирило-Мефодіївського товариства стосунки
українських народолюбців з І. І. Срезневським уже не могли зберігати колишньої динаміки. Псувало відносини й те, що І. І. Срезневський не розрахувався з П. О. Кулішем, М. І. Костомаровим та
О. М. Бодянським, не повернувши їм записані ними фольклорноетнографічні скарби. Одним із епістолярних свідчень цього став
лист П. О. Куліша до О. М. Бодянського від 22 грудня 1847 р. із
Тули, де автор писав: «Срезневський сумно підтвердив мою невигідну про нього думку».
У чергових листах до О. М. Бодянського від 6 січня та 21 квітня 1848 р. П. О. Куліш не полишав надії «вицапати» як-небудь свої
пісні у «скаредного» І. І. Срезневського. 27 квітня 1848 р. він навіть попросив Віктора Білозерського зайти до І. І. Срезневського й
забрати у нього позичені думи або отримати негативну відповідь.
Нарешті, 5 липня 1848 р. П. О. Куліш попрохав листовно І. І. Срезневського повернути йому зібрані ним і М. І. Костомаровим пісні,
але і ця спроба не мала результату. Своє розчарування і гнів з цього приводу П. О. Куліш висловив у листі до О. М. Бодянського від
16 березня 1849 р. [16, с. 202, 205, 216, 218, 227, 230, 232, 283].
На початку 1850-х рр. відносини між І. І. Срезневським і деякими колишніми кирило-мефодіївцями вже були вельми прохолодними. Певно, причиною цього стало те, що, маючи широкі
плани видання українських народних дум, зокрема готуючи до публікації «Малороссийские думы. Полный сборник», Ізмаїл Іванович не поспішав віддавати записи народних пісень П. О. Куліша
і М. І. Костомарова, які ще в 1840-х рр. були позичені ним у Пантелеймона Олександровича. Останній знав про ці плани і писав з цього приводу О. М. Бодянському 18 вересня 1853 р.: «Там
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(у виданні історичних дум. – Авт.), звичайно, будуть і ті, які він
(І. І. Срезневський. – Авт.) у мене вкрав». Украй негативне ставлення до І. І. Срезневського висловлював П. О. Куліш і в ряді інших листів, зокрема до М. М. Білозерського від 24 жовтня 1854 р.
і до О. М. Бодянського від 12 листопада 1854 р. [17, с. 135, 213, 221,
222, 371, 447].
На початку 1860-х рр. І. І. Срезневський став ректором Петербурзького університету. Як відомо, в той період у столиці перебував і М. І. Костомаров. Спочатку ставлення І. І. Срезневського до Миколи Івановича було дуже схвальним. Проте незабаром
М. І. Костомаров помітив щодо себе з боку ректора «певну холодність», що спричинило поступове розходження між колишніми
однодумцями [13, с. 227–228].
Проте в пореформений період І. І. Срезневський мав інтелектуальні контакти з яскравими представниками молодшого
покоління українських народолюбців Наддніпрянщини. Праці І. І. Срезневського були одним із джерел формування поглядів ряду діячів українського народолюбства: В. Б. Антоновича,
М. П. Драгоманова, Я. П. Новицького та ін. Так, у «Мемуарах»
ідейного лідера Київської Старої громади В. Б. Антоновича йшлося про те, що збірник пісень І. І. Срезневського, поряд з аналогічними працями М. О. Максимовича і А. Л. Метлинського, козацькими літописами, томами «Киевлянина» і «Молодика», став першоджерельною основою у процесі формування його українофільських поглядів.
Характерно, що молоді українські народолюбці, здійснюючи
«ходіння в народ» на Правобережній Україні, розповсюджували
серед селян «Граматку» П. О. Куліша 1857 р. Тоді місцеві шляхтичі
не на жарт перелякалися від цієї популярної книжки для народу,
особливо у зв’язку з тим, що наприкінці видання була надрукована дума про Наливайка, давно відома із збірників І. І. Срезневського і М. О. Максимовича. Так творча спадщина Ізмаїла Івановича об’єднала відразу два покоління українських народолюбців
[1, с. 174–175, 180].
У 1874 р. в Києві відбувся ІІІ Археологічний з’їзд, який зібрав
чимало видатних науковців, серед яких були присутні Микола
Костомаров, Орест Міллер, Ізмаїл Срезневський та інші знані вчені з України, Росії, Сербії, Польщі, Франції. За спогадами М. Бі-
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лінського, на одному з пленумів з’їзду І. І. Срезневський «зробив
доповідь про видатні наукові заслуги В. Б. Антоновича». Присутні
зустріли цей виступ справжньою овацією. При цьому скромний
В. Б. Антонович так зніяковів, що «зігнувся сидячи в кріслі, ніби
мався пірнути» [2, с. 403–404].
І. І. Срезневський з великим тактом ставився до польських
делегатів ІІІ Археологічного з’їзду. Про це згадував М. П. Драгоманов в «Австро-руських споминах (1867–1877): «Не треба їх зачіпати! – казав мені Срезневський, – їм і так важко». Кожен учасник зібрання міг читати реферат рідною мовою [3, с. 233].
Українські народолюбці пореформених десятиліть прагнули визначити ідейну роль І. І. Срезневського, критичніше
сприймали творчу спадщину визначного славіста. Вони, зокрема М. П. Драгоманов, розпочали вивчення творчості І. І. Срезневського, вперше звернувши увагу на його оригінальне українське
слов’янофільство, яке стало міцною основою українолюбства.
Так, у своїй праці «Література російська, великоруська, українська і галицька» (1873–1874) М. П. Драгоманов назвав І. І. Срезневського «українствувавшим великорусом» і, поряд з М. О. Максимовичем, «науковим представителем» «оригінального українського слов’янофільства». В рецензії «Ученая экспедиция в Западнорусский край» (1877) він зауважив рівень підготовки відомого вченого-славіста, який, поряд з М. О. Максимовичем і А. Л. Метлинським, видавав і вивчав українську народну словесність [5, с. 95,
173, 237].
У листі до ідеолога російського народництва П. Л. Лаврова від 5 лютого 1877 р. М. П. Драгоманов ставив ім’я І. І. Срезневського поряд з такими діячами, як О. М. Бодянський,
Д. В. Григорович, М. О. Максимович, які займалися «свого рода
слов’янофільством», відмінним від московського. Дещо пізніше
Михайло Петрович вмістив матеріал про І. І. Срезневського у часопису «української вільної преси» «Громада», про що сповіщав
І. Я. Франка, направивши йому літографічне зображення визначного славіста. Проте у 1893 р. М. П. Драгоманов уже прямо писав
про «фальшовані пісні Срезневського», закидав йому нерозуміння деяких слів пісні про Саву Чалого [6, с. 465; 7, с. 477; 8, с. 410].
Звісно, вплив І. І. Срезневського та його творчого доробку, зокрема «Запорожской старины», на українських народолюбців із ча-
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сом змінився помітним охолодженням. Так, В. В. Кравченко зазначав, що М. О. Максимович, а слідом за ним М. І. Костомаров, вже
не поділяли колишнього захоплення від раніше знаменитого збірника. При цьому М. О. Максимович пояснював фактичні помилки у збірнику І. І. Срезневського надмірною довірливістю автора до
«бандуристів». Натомість М. І. Костомаров обумовлював їх свідомою фальсифікацією фольклорних та історичних текстів [14, с. 206].
У своїй рецензії «Малороссия в ее словесности» (1870)
М. П. Драгоманов прямо називав «Запорожскую старину»
І. І. Срезневського прикладом підробки народних дум. Критичне
ставлення до «Запорожской старины» переважало і в передмові до
праці «Исторические песни малоруського народа» (1874), в якій
В. Б. Антонович і М. П. Драгоманов заперечували автентичність
більшості підробок народних дум. Водночас зазначені українські народолюбці поставили ім’я І. І. Срезневського третім після
М. А. Цертелева і М. О. Максимовича, які завдяки своїм збіркам
звернули увагу на «малоруські народні пісні», сприяли високій
оцінці знавцями «історичного характеру багатьох малоруських дум
і пісень». У «Передньому слові» [до «Громади» 1878 р.] М. П. Драгоманов вмістив згадку про «Запорожскую старину» І. І. Срезневського, як про таку, що належала до «по більшій часті фальшивих», хоча й зазначив, що колись користувалася популярністю серед читачів [4, с. 11, 46, 56, 281].
Українські народолюбці пореформеного періоду не тільки
критично ставилися до спадщини свого визначного попередника,
але прагнули перевершити його. Так, український народолюбець
з Катеринославщини Я. П. Новицький, на відміну від І. І. Срезневського, намагався визначити співвідношення між оповіддю та документом. При цьому для цього дослідника народного буття першорядного значення набував саме документ, за допомогою якого
відбувалася перевірка оповідних свідчень, переказів [19, с. 5–6].
Постать і творчий доробок І. І. Срезневського мали помітний
вплив не тільки на харківських романтиків, а й на наступні покоління репрезентантів національно-культурного відродження –
українських народолюбців 40–80-х рр. ХІХ ст. Це простежується,
насамперед, у поглядах і діяльності кирило-мефодіївців, які в середині 40-х рр. ХІХ ст. започаткували нову стадію в історії українського національного руху. Автобіографічні та епістолярні ма-
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теріали, документи слідчих справ ІІІ відділу В. й. і. в. канцелярії
свідчать, що І. І. Срезневський входив до інтелектуального кола
М. І. Костомарова, П. О. Куліша та інших діячів Кирило-Мефодіївського товариства, а його фольклорно-етнографічні твори сприяли формуванню їхнього народолюбного світогляду та культурницької діяльності. Розгром Кирило-Мефодіївського товариства,
особисті непорозуміння й конфлікти, переїзд І. І. Срезневського
із Харківського до Петербурзького університету, посилення консерватизму в його світогляді спричинили помітне послаблення та
навіть розрив зв’язків відомого вченого-славіста з колишніми кирило-мефодіївцями, які раніше були дружніми.
У пореформений період І. І. Срезневський мав інтелектуальні контакти з представниками молодшого покоління українських
народолюбців Наддніпрянщини. Праці І. І. Срезневського були
одним із джерел формування їхніх національно-культурницьких
поглядів. Діячі українського народолюбства, зокрема В. Б. Антонович, М. П. Драгоманов, М. І. Костомаров та ін., почали критично вивчати творчість І. І. Срезневського. При цьому М. П. Драгоманов уперше звернув увагу на його оригінальне українське
слов’янофільство, яке в національному русі стало ідейним містком до українолюбства.
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УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЛЮБСТВО
МИКОЛИ КОСТОМАРОВА
Розглянуто формування і становлення видатного вітчизняного історика
та громадського діяча М. І. Костомарова як українського народолюбця. Показано, як
він у наукових та публіцистичних працях, написаних у світлі спочатку романтичної,
а згодом позитивістської методології, пропагував ідею вивчення української народності, її історії та культури, утверджував розвиток української національної науки,
захищав право українців на користування рідною мовою та літературою, прагнув
утвердити історичну самодостатність українства в теорії та в соціальній практиці. Все
це сприяло утвердженню національно-культурної самобутності українського народу,
його національно-культурному відродженню, висуненню вимог культурно-національної
автономії та федералізму як засобу демократизації суспільства.
Ключові слова: українське народолюбство, українська народність,
М. І. Костомаров, романтизм, позитивізм, національно-культурне відродження України.

УКРАИНСКОЕ НАРОДОЛЮБИЕ
НИКОЛАЯ КОСТОМАРОВА
Рассмотрены формирование и становление выдающегося отечественного историка и общественного деятеля Н. И. Костомарова как украинского народолюбца. Показано, как он в научных и публицистических трудах, написанных в свете
сначала романтической, а затем позитивистской методологии, пропагандировал
идею изучения украинской народности, ее истории и культуры, утверждал развитие
украинской национальной науки, защищал право украинского народа на пользование
родным языком и литературой, стремился утвердить историческую самодостаточность
украинцев в теории и в социальной практике. Все это способствовало утверждению
национально-культурной самобытности украинского народа, его национально-культурному возрождению, выдвижению требований культурно-национальной автономии
и федерализма как средства демократизации общества.
Ключевые слова: украинское народолюбие, украинская народность,
Н. И. Костомаров, романтизм, позитивизм, национально-культурное возрождение
Украины.

UKRAINIAN POPULISM
OF MYKOLA KOSTOMAROV
The formation of a prominent national historian and public figure
M. I. Kostomarov, as Ukrainian populist is considered. It is shown in his scientific and
journalistic writings, written in the light of the first romantic and later positivist methodology,
he propagated the idea of studying Ukrainian nationality, its history and culture, affirmed
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the development of Ukrainian national science, defended the right of Ukrainians to use their
native language and literature, sought to affirm the historical self-sufficiency of Ukrainian
in theory and in social practice. All this contributed to the establishment of the nationalcultural identity of the Ukrainian people, its national-cultural revival, the nomination of the
requirements of cultural-national autonomy and federalism as a means of democratization
of society.
Keywords: Ukrainian populism, Ukrainian nationality, M. I. Kostomarov,
romanticism, positivism, national-cultural revival of Ukraine.

І

дейною основою культурно-політичного етапу укра-

їнського націотворення середини 1840–1880-х рр.
стало вітчизняне народолюбство, репрезентанти
якого об’єднувалися національно-демократичною спрямованістю свого світогляду та поділяли ідею українського національнокультурного відродження. Яскравим представником цього напряму був видатний український історик, археограф, архівознавець,
фольклорист, етнограф, громадський діяч, публіцист, поет і письменник М. І. Костомаров, інтелектуальна діяльність якого заслуговує на поглиблене вивчення й сучасне осмислення.
В українській історіографії останніх десятиліть вже багато
зроблено для усвідомлення історичних та суспільних поглядів,
творчого доробку вченого. В цьому контексті надзвичайно плідними уявляються різноманітні праці Ю. А. Пінчука, який зробив вагомий внесок у сучасне українське костомарознавство.
Свідченням цього є ґрунтовні монографічні дослідження вченого «Исторические взгляды Н. И. Костомарова (Критический
очерк)» (1984), «Микола Іванович Костомаров» (1992), «Історичні студії Миколи Костомарова як фактор формування самоусвідомлення української нації» (2009), узагальнююча збірка наукових статей «Вибрані студії з костомарознавства» (2012) [37–40;
42; 44–46].
Своєрідним етапним історіографічним підсумком у галузі
костомарознавства став енциклопедичний довідник В. А. Смолія, Ю. А. Пінчука та О. В. Яся «Микола Костомаров: Віхи життя і творчості» (2005). У контексті розглядуваної теми заслуговують на увагу такі енциклопедичні статті, як «Історичні та суспільно-політичні погляди М. Костомарова», «Народ», «Народницький напрям», «Позитивізм», «Романтизм», «Українофільство»
та ін. [47, с. 170–173, 281–284, 362–364, 397–400, 492–494]. До-
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слідницький інтерес для розглядуваної теми має змістовна стаття
О. М. Гончар «Українофільська діяльність Миколи Костомарова
1863–1885 рр. у дзеркалі його епістолярної спадщини», в якій значною мірою на основі введення до наукового обігу маловідомих
епістоляріїв висвітлено неоціненну роль М. І. Костомарова «у становленні і формуванні української мови та літератури» [3, с. 141].
200-річний ювілей видатного вченого-історика став стимулюючим чинником у справі узагальнення зробленого дослідниками життя і творчості М. І. Костомарова. У цьому контексті
значну наукову цінність представляє узагальнююча монографія
О. М. Гончар «Микола Костомаров: постать історика на тлі епохи»
(2017), в якій, зокрема, ретельно вивчено численні аспекти костомарознавства у сучасній українській історіографії [2, c. 14–102].
Зауважуючи значний прогрес у вивченні багатогранної особистості М. І. Костомарова, його вагомого внеску у розвиток української
науки, літератури, суспільної думки та руху, не можна вести мову
про вичерпаність теми.
Актуальним уявляється вивчення постаті М. І. Костомарова
на стику інтелектуальної та суспільної історії в контексті сучасної
термінології. З цього погляду представляє науковий інтерес дослідження особистості вченого і громадського діяча як українського
народолюбця. Це дозволить комплексно розглянути українолюбні та народолюбні погляди М. І. Костомарова, що і ставить на меті
автор даної статті.
Формування українських народолюбних поглядів М. І. Костомарова відбувалося ще в дитячі роки. Свою роль при цьому відігравав його батько – І. П. Костомаров – дворянин, який перебував під впливом французьких просвітителів ХVІІІ ст., належав
до прихильників ліберальних і демократичних ідей. Його шлюбний союз iз селянською дівчиною Т. П. Костомаровою (у дівоцтві
Мильниковою) був невипадковим і втілював на практиці цілком
певні світоглядні принципи. Виховання маленького Миколи відбувалося в дусі ідей французьких мислителів-просвітителів Вольтера і Ж.-Ж. Руссо. Приклад батька, селянське походження і відповідне світосприйняття матері та й той факт, що й сам Микола
вийшов з кріпосного стану лише у 15-річному підлітковому віці,
закладали у його свідомості, скоріше, ще на рівні підсвідомості,
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почуття щирої любові до народу [20, с. 78–81; 47, с. 52–53, 223–
224].
Подальша кристалізація українського народолюбного світогляду М. І. Костомарова припадала на роки його навчання на історико-філологічному факультеті Харківського університету (1833–
1836), куди він вступив після завершення Воронезької чоловічої
першої гімназії. У часи студентства М. І. Костомаров зацікавився
українською історією й народними піснями, а також німецькою
класичною філософією, котра склала романтичне теоретичне підґрунтя його пошуків особливого, національного і спрямувала науковий інтерес у царину історії та культури народності. Внаслідок
своїх розмислів він дійшов висновку, що минувшину варто досліджувати не тільки за письмовими джерелами, а й за переказами
народу [20, с. 100–101; 47, с. 53, 89–90].
Читання праць М. О. Максимовича, І. П. Сахарова, а особливо І. І. Срезневського сприяло виникненню осмисленого інтересу М. І. Костомарова до української народної поезії, народних
дум та художньої літератури. Чотиритомна узагальнююча праця
Д. М. Бантиш-Каменського «История Малой России» (1822) також закріплювала зацікавленість вченого-історика вивченням
української народності.
У своїй «Автобіографії» М. І. Костомаров звернув увагу на те,
що попередники захоплювалися вивченням видатних політичних постатей, законодавства минулих епох, але поза межами досліджень залишали життя народних мас. А, втім, історія кожного народу захоплює своєю неповторністю, індивідуальністю. Тому
у нього виникло переконання, що слід вивчати минуле «в живому
народі» [20, с. 101].
Молодий дослідник став особисто вивчати українство у ході
етнографічних екскурсій із Харкова по навколишніх селах. Згодом історик розширив своє знайомство з українським народом
і його історією в Полтаві та на її околицях, а також у Диканьці.
У 1838 р. М. І. Костомаров розпочав писати твори українською
мовою. Так з’явилися драма «Сава Чалий» (1838), україномовні вірші, об’єднані назвою «Українські балади» (1839), збірка з 30
українських віршів під назвою «Вітка» (1841), трагедія «Переяславська ніч», вміщена у збірнику О. О. Корсуна «Сніп» (1841) та
ін. [20, с. 101–102, 104; 5, арк. 307].

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ: ІДЕЇ ТА ЛЮДИ

•113•

На рубежі 1830–1840-х рр. любов до української народності
привела М. І. Костомарова в гурток харківських романтиків, який
об’єднувався ідеєю українського національно-культурного відродження. До числа однодумців молодого історика-народолюбця належали Є. П. Гребінка, Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, П. Кореницький, О. О. Корсун, А. Л. Метлинський, М. М. Петренко,
С. Писаревський, О. П. Рославський-Петровський, Я. І. Щоголев
та ін. [20, с. 109–110].
Звичайно, українське народолюбство М. І. Костомарова визрівало й кристалізувалося не тільки у процесі спілкування з харківськими романтиками. Це коло інтелектуальних однодумців
було ширшим. Так, у статті «По поводу статьи г. де Пуле в “Русском
Вестнике” об украинофильстве» (1882) він згадував О. М. Бодянського, В. І. Григоровича та М. О. Максимовича, яких «знав дуже
близько». Характерно, що всі троє ставилися «з великим співчуттям до ідеї розвитку малоруської мови і до вивчення народного
малоруського життя» [8, л. 2–2 об.].
Перебуваючи під впливом вітчизняного й німецького романтизму, М. І. Костомаров як дослідник зосередив свою увагу на вивченні своєрідності української народності як етнокультурної та
історичної спільноти. Невипадково у першій дисертації молодого
вченого «О причинах и характере унии в Западной России», яка
була представлена в 1841 р. на історико-філологічний факультет
Харківського університету для отримання ступеня магістра історичних наук, від самого початку наголошувалося на народній ідеї,
на ролі народних мас як рушійної сили в історії, що розглядалася
у взаємодії кількох чинників: духовно-релігійного, суспільно-політичного, військового та соціального.
Саме під таким кутом зору в праці молодого вченого постали
козаки – «особливий народ, суміш європейського елемента з азіатським, народ, що мав спільну з Малоросіянами віру і мову і відмінний від них по духу і звичаях». Козацтво являло собою вільне
співтовариство, релігійно налаштоване проти католицизму, деспотії і утворювало справжнє «національне військо». Малоросія ж
«стала воєнною республікою», «була під правлінням Польщі, але
носила всі відбитки самостійності».
Зазіхання поляків на «права і віру» козаків призвели до козацьких повстань, а згодом до «єдиної війни народної» проти
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Польщі. В ході цієї війни боротьба за віру поєдналася з прагненням звільнення від кріпацтва. Головною народною ідеєю стало визволення Малоросії від чужоземного панування. Звичайно, такі
народолюбні й вільнолюбні підходи М. І. Костомарова не влаштовували міністра народної просвіти графа С. С. Уварова, який
заборонив захист дисертації і розпорядився піддати вогню всі
надруковані примірники, водночас дозволивши писати дисертацію з іншої теми [29, с. 1, 28–31; 20, с. 106, 111–113].
Попри невдачу із захистом дисертації, молодий вчений продовжував вивчати минувшину, використовуючи матеріали з історії української літератури, українську народну поетичну та пісенну спадщину. В його доробку простежується визнання українства
як окремого народу. В цьому контексті заслуговує на увагу «Обзор сочинений, писанных на малорусском языке» («Молодик» на
1844 р.), написаний в 1842 р. і виданий у Харкові в наступному
1843 р. Так, визнаючи малоросіян народом численним і єдиним
«по вірі і племені» з великоросіянами, М. І. Костомаров водночас
вів мову про стародавність української мови, яку кваліфікував не
як «наріччя мови російської», а «наріччя слов’янського кореня».
Із самодостатності української мови народолюбець виводив
особливість української народності: «Але народність Малоросії є
особлива, відмінна від народності великоросійської…». Не менш
важливо, що молодий дослідник звертав увагу на те, що ідея народності спонукала до розвитку своєрідну малоросійську літературу. Важливим є й передбачення автора стосовно майбутнього
відродження України, в житті якої «нове тільки починає проявлятися» [16, с. 282–293].
Утвердження українського народолюбного світогляду
М. І. Костомарова виявилося у його другій магістерській дисертації – «Про історичне значення руської народної поезії», в якій органічно поєднався його глибокий інтерес до української історії та
поетичної творчості народу. Новий кваліфікаційний твір молодого дослідника було успішно захищено 13 січня 1844 р. Дисертанта
вельми підтримало те, що новаторське введення народного елемента в історичне дослідження поділяв його учитель – М. М. Лунін [20, с. 115–117].
У своїй другій дисертації М. І. Костомаров від початку продемонстрував широту дослідницького мислення, розглядаючи на-
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родолюбство в контексті народної поезії на загальноєвропейському матеріалі та виявив причини зацікавленості поетів різних європейських народів ідеєю народності як способу розібратися в сутності «народного духу». Він утвердив себе як типовий історик-романтик і народолюбець, котрий дослідив народні пісні крізь призму зовнішньої та внутрішньої історії, історії розвитку мови, свідомості самого народу та його життя у трьох сферах: духовній, історичній та суспільній. В центрі його дослідницького інтересу був
народний характер та народний ідеал, а народна ідея розглядалася
як провідна в історії [15, с. 44–49].
Щоправда, погляди молодого М. І. Костомарова не були позбавлені внутрішніх суперечностей, що випливали із світоглядного феномена подвійної лояльності й подвійної ідентичності. З одного боку, на основі вивчення першоджерел історик усвідомлював
факт існування двох окремих народностей: української (малоросійської) та російської (великоросійської). З іншого – наявність
у них спільної православної віри; єдиного державно-політичного апарату періоду «апогею самодержавства» Миколи І; формування світогляду вченого в обстановці функціонування загальноросійського імперського освітньо-наукового та культурного простору – призводило його до визнання факту нібито єдиної руської
народності, яка ділилася на дві гілки.
У той період молодий М. І. Костомаров не зміг розмежувати у своїй свідомості українців і росіян як окремі етнонаціональні
спільноти. Причини цього, на наш погляд, корінилися не в останню чергу і в його етнічному походженні, адже батько належав до
російських дворян, а мати – до українських селян [20, с. 78–81].
Це спричиняло підсвідому двоїстість ідентичності вченого. Але,
безперечно, варто враховувати й загальний, ще недостатньо зрілий в національному й історичному сенсах рівень тодішнього свідомого українства, котре перебувало у стадії формування як нація. Таку особливість історичного часу формування світогляду
М. І. Костомарова підмітив І. Б. Гирич, який залучив цього діяча
до інтелектуалів «періоду сповідування подвійної національної
належності» [1, с. 249].
Успішно захистивши магістерську дисертацію, М. І. Костомаров зосередився на вивченні історії епохи Богдана Хмельницького – переломного періоду української минувшини. Як історик-
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романтик, він став досліджувати пройдешні часи в ході ознайомлення з місцевостями й пам’ятниками на місцях подій. Це обумовило його переїзд до Києва, де він отримав призначення на посаду учителя гімназії в м. Рівне і започаткував важливі контакти
з П. О. Кулішем, М. О. Максимовичем та М. В. Юзефовичем [20,
с. 118–119]. У рівненський період 1844–1845 рр. учений-народолюбець ознайомився з низкою історичних місць, зокрема побував
у Рівному, Острозі, Кременці, Почаєвому, Вишнівці, Берестечку,
збирав численні народні пісні, перекази та оповідання [20, с. 119–
130].
Наприкінці 1844/45 н. р. М. І. Костомаров отримав місце учителя історії в Першій київській гімназії. У тому самому 1845 р. розпочався київський період його діяльності. Вже наприкінці 1845 –
на початку 1846 р. він увійшов до складу таємного політичного
Кирило-Мефодіївського товариства (братства). До кола однодумців М. І. Костомарова – українських народолюбців – належали В. М. Білозерський, М. І. Гулак, П. О. Куліш, О. В. Маркович,
Д. П. Пильчиков, а також Т. Г. Шевченко, який приєднався до осередку братчиків навесні 1846 р., та ін. [20, с. 132–133].
Особливе враження на М. І. Костомарова справив своєю народолюбною поезією Т. Г. Шевченко. «Я побачив, – згадував він, –
що муза Шевченка роздирала завісу народного життя. І страшно, і солодко, і боляче, і захоплююче було зазирнути туди!!!» [17,
с. 133].
У середині 1840-х рр. відбулася трансформація поглядів
М. І. Костомарова як українського народолюбця, який вийшов за
рамки національного культурництва у галузях освіти та науки і долучився до сфери суспільно-політичної. Яскравим виявом цього
стало написання М. І. Костомаровим у 1846 р., тобто приблизно
одночасно, його наукової статті-рецензії «Мысли об истории Малороссии» і програми політичного таємного товариства «Книга
буття українського народу», або «Закон Божий».
Значення першої з цих праць полягало в тому, що М. І. Костомаров як вчений-історик накреслив обриси концепції історії
України. Її стрижнем було усвідомлення факту існування в південній частині Східної Європи України (Малоросії) з особливою
людністю, етнографічними, політичними та історичними відмінностями. Водночас, на думку автора, Україна (Малоросія) була
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міцно пов’язана з Росією (Великоросією) духовною єдністю [48,
с. 182–192].
«Книга буття українського народу» вирізнялася широким поглядом М. І. Костомарова на історичне минуле і прагненням вписати українську історію у всесвітньо-історичний контекст. У політичному плані автор не тільки показав такі визначальні прикмети
світосприйняття українців, як прагнення до свободи та демократичних засад життя суспільства, а й виказував історичний оптимізм, пророкуючи пробудження України: «Лежить у могилі Україна, та не мертва, бо уже прихо[дить] голос і пробудить». Кінцеві рядки утверджували месіанську роль України у слов’янському
світі, де «почують її крик». М. І. Костомаров накреслив історичну перспективу України, коли передрікав: «І встане України,
і буде непідлеглою Річ[чю] Посполитою в союзі слов’янськім» [9,
с. 258]. Українське народолюбство вченого та громадського діяча періоду Кирило-Мефодіївського товариства поєднувалося
зі слов’янофільством, козаколюбством, республіканізмом та демократизмом, християнськими цінностями та вірою в «майбутнє об’єднання слов’янських народів в одну федерацію державних
суспільств» [9, с. 243, 250–258; 11, с. 139; 20, с. 137].
Раптовий арешт наприкінці березня 1847 р. напередодні призначеного весілля, слідство, річне ув’язнення в казематі Петропавловської фортеці, проголошене заслання у В’ятку, замінене
на висилку до Саратова, заборона наукової праці та публікаторської діяльності – все це не могло не надломити українського
народолюбця [41, с. 48, 52]. Зазначені життєві обставини змусили М. І. Костомарова відмовитися від політичної діяльності. Однак це не означало зраду народолюбних ідеалів та інтересів. Так,
у 1851–1854 рр., ще перебуваючи на саратовському засланні, він
відновив перервану на кілька років археографічну діяльність, розпочавши публікацію народних пісень, записаних у місті Саратові
та зібраних у Саратовській губернії.
У 1855–1859 рр. М. І. Костомаров став публікувати у столичних видавництвах статті й монографії, присвячені діяльності українських гетьманів. Це, зокрема, журнальні розвідки «Иван
Свирговский, украинский гетьман ХVІ века» (Москвитянин,
1855. Кн.19/20) «Богдан Хмельницкий и возвращение Южной
Руси к России» (Отечественные записки. 1857. Т. 110–113), мо-
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нографія «Богдан Хмельницкий» (СПб., 1859. Т. 1. 2-е изд., доп.)
тощо [43, с. 37–39].
Як відомо, монографія М. І. Костомарова про Б. Хмельницького отримала дозвіл на публікацію від Петербурзького цензурного комітету 27 жовтня (9 листопада) 1856 р. під назвою «Век
царя Алексея Михайловича» і була піддана нещадній цензурі. Це
й не дивно, бо з перших рядків викладу в центрі уваги автора опинився «південноруський народ». Показавши широку панораму
Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького, М. І. Костомаров розкрив задум великого гетьмана, який дбав не тільки про козацьку Україну, а й мав на
меті «звільнити з-під польської влади і приєднати до єдиної руської держави всі землі, де спрадавна процвітало православ’я і лунала українська мова». Відтак Б. Хмельницький представ в образі
загальнонародного вождя, прихильника соборності всіх українських земель [10, с. 17, 24, 733].
Навесні 1859 р. саратовське заслання М. І. Костомарова добігло кінця. Тоді ж талановитий історик отримав запрошення від
Петербурзького університету зайняти вакансію на кафедрі російської історії. М. І. Костомаров перебував у надзвичайному піднесенні і переїхав до столиці. У листопаді того самого року вчений
прочитав вступну лекцію, яка викликала справжній фурор і закінчилася тим, що натовп молодих людей підходив лектора і виніс
на руках з університету до екіпажу. Наступні лекції історика-народолюбця також мали величезний успіх – чисельність слухачів
постійно збільшувалася. Вельми прикметно, що на початку січня
1861 р. на публічних лекціях М. І. Костомарова на користь бідних
студентів, незважаючи на сильний мороз (до 30 градусів нижче
нуля), в університетській залі спостерігався «значний прилив публіки». Напевно, ці лекції викликали такий великий інтерес через
свою ключову ідею – «висунути на перший план народне життя»
[20, с. 186, 188–190].
На рубежі 1850–1860-х рр. змушений, внаслідок попередніх
царських переслідувань, відмовитися від політичного проекту
майбутньої незалежної України у складі слов’янської федерації
вільних народів, М. І. Костомаров не зійшов із народолюбних позицій та утверджував українське народне начало, яке протиставляв деспотичному самодержавству. Про це свідчить і його анонім-
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на епістолярія «Украйна. Письмо к издателю «Колокола», опублікована в забороненому в Росії виданні «лондонських пропагандистів» О. І. Герцена та М. П. Огарьова (1860). В зазначеному творі
М. І. Костомаров виступив як вітчизняний народолюбець, який
усвідомлював право окремого українського народу на власну історію, територію, мову, освіту, культуру, відкидав зазіхання росіян
і поляків на вольності й терени, залюднені українцями на Сході
Європи.
Історичну перспективу українського народу М. І. Костомаров пов’язував з оновленням у складі федеративного союзу
слов’ян, де Україна («Південна Русь») утворювала б окреме, громадянське ціле на всьому просторі, де народ розмовляє південноруською мовою. Тодішня програма перетворень українського діяча характеризувалася достатньою поміркованістю і не виходила
за межі звільнення селян від кріпацтва, розвитку української мови
та викладання рідною мовою у школах. М. І. Костомаров виступав
за державну єдність України з Росією і вважав, що об’єднавчим
чинником такого майбутнього союзу міг стати навіть російський
монарх «вільних народів, а не всепожираючої татарсько-німецької московщини» [19, с. 414–422].
У порівнянні з програмою Кирило-Мефодіївського товариства зазначене було кроком назад, хоча виконання й таких, досить
обережних вимог мало б прогресивне значення. Проте царська
Росія періоду Олександра ІІ продемонструвала нездатність надати
навіть мінімум національних прав і свобод українцям. Отже, сподівання М. І. Костомарова на оновлення російського самодержавства були марними. Втім, зазначені ілюзії пояснювалися особливостями його світогляду. Так, перебуваючи в найближчих дружніх
стосунках з ідейним лідером російських радикальних демократів М. Г. Чернишевським, М. І. Костомаров не тільки не сходився
з ним за своїми переконаннями, а й перебував «у постійних протиріччях і суперечках». Натомість до кола його ідейних однодумців входили колишні кирило-мефодіївці, зокрема В. М. Білозерський, П. О. Куліш, Т. Г. Шевченко та ін., які тоді перебували в Петербурзі [20, с. 189, 196].
На наш погляд, саме це ядро петербурзького кола спілкування М. І. Костомарова надихало його на подальшу інтелектуальну
діяльність з метою національно-культурного відродження україн-
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ства. Незабаром після смерті Кобзаря М. І. Костомаров і П. О. Куліш здійснили подорож за кордон. П. О. Куліш згадував цю поїздку, яку українські народолюбці використали для студіювання
поезій Т. Г. Шевченка, поезією якого вони були зачаровані в буквальному розумінні цього слова. Так, М. І. Костомаров читав на
пам’ять П. О. Кулішу «Сон», «Кавказ» тощо [36, с. 67, 68].
Поетичні впливи Т. Г. Шевченка позначилися на публіцистиці М. І. Костомарова, де він піддавав критиці московські порядки в українських землях в історичній ретроспекції. Так, у розвідці «Ответ г. Падалице», опублікованій в «Современнике» (1860)
з приводу його відгуку на статтю «О казачестве», історик-народолюбець засвідчував, що вже після Андрусівського перемир’я
1667 р. українські козаки побачили, що «московський порядок не
той, яким представлявся здалеку» [30, с. 73].
Взагалі на рубежі 1850–1860-х рр. М. І. Костомаров сфокусував увагу на проблемі козацтва в українській історії. У 1859 р.
в «Современнике» (т. 78, кн. ІІ) вміщено його «Замечание на статью г. Соловьева «Малороссийское козачество до Богдана Хмельницкого», в якій він спростував негативні оцінки російського історика С. М. Соловйова стосовно українського козацтва, розглядаючи це явище як породження всього українського (малоросійського) народу. М. І. Костомаров не заперечував, що козацтво
могло утворити із себе «державне тіло». За певних історичних
обставин це могло статися. Таке твердження було важливим для
спростування міфу про нездатність українців до власного державотворення. Вчений високо оцінював мету цього народу, під якою
розумів рівноправ’я перед законом і князя, і козака [23, с. 53–57].
У статті «Ответ г. Падалице» («Современник, 1860, т. 84,
с. 373–382) М. І. Костомаров розглядав роль козацтва в історії
у контексті його відповідності народним потребам і бажанням.
Він стверджував, що основи польського порядку не задовольняли українську народність, а тому в ході виконання історичного завдання визволення від Польщі козацтво виражало життєві потреби народу [30, с. 73].
На початку 1861 р. у Санкт-Петербурзі виникла «Основа» –
перший «южно-русский литературно-ученый вестник». Разом
із деякими колишніми кирило-мефодіївцями М. І. Костомаров
взяв найактивнішу участь в його організації й виданні. В історич-
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ному нарисі «Украинофильство» Л. В. Красовський зазначав, що
«Основа» побудила багато нових сил, але найважливішими діячами після Т. Г. Шевченка залишалися М. І. Костомаров та П. О. Куліш. Часопис започаткував справжнє начало «новітнього українофільства».
Вже у першому числі «Основи» М. І. Костомаров виступив зі
статтею «Мысли о федеративном начале в Древней Руси». В ній
автор тлумачив історію удільного періоду Русі як історичний час
«поступового розвитку федеративного начала, але разом із тим
і боротьби з началом єдинодержавства». Вчений наголошував на
існуванні в зазначений період шести народностей, зокрема південноруської, сіверської, великоруської, білоруської, псковської,
новгородської, котрі усвідомлювали свою спільність, але й вирізнялися місцевими особливостями. Поміж іншого М. І. Костомаров зазначив своєрідні риси української і російської народностей,
їхню неповторність і самодостатність [25, с. 121–158]. Тим самим
учений задекларував свою прихильність до федералістичної концепції історії Древньої Русі та негативне ставлення до централістичного
начала. В цьому виявлявся демократизм поглядів історика.
Творча спадщина М. І. Костомарова початку 1860-х рр. засвідчує, що у світогляді вченого-народолюбця перепліталися романтичне й народолюбне розуміння історії. У статті «Ответ на
выходки газеты «Czas» и журнала «Revue Contemporaine» (Основа, 1861, № 2) учений-історик і публіцист виокремлював не тільки
державний зв’язок в історії, а й глибший, внутрішній, який був
зв’язок народний, що набував першорядного значення.
У зазначеній статті М. І. Костомаров показав, що початки Русі
зародилися в землі полян, або землі Київській. За часів древньої
Русі утворилася удільна федерація. Всі руські землі були пов’язані
свідомістю єдності, вірою, книжковою мовою, спорідненими основами суспільного устрою і урядовою інституцією. Це федеративне
начало не змогло гармонійно розвиватися під впливом зовнішніх
чинників, хоча внутрішні ознаки цього зв’язку залишилися. У своїй
розвідці автор заперечував тотожність мешканців України і поляків
і водночас показав етнічні особливості великоросіян, які вирізняли
їх від українців. Втім, на думку автора, історія веде до єднання всіх
слов’янських племен [31, с. 121–125].
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Федералістична концепція історії давньої Русі набула подальшого розвитку у статті історика-народолюбця М. І. Костомарова «Черты народной южнорусской истории» (Основа, 1861, № 3;
1862, № 6). В ній сформульовано й обґрунтовано думку про протиборство удільно-вічового та єдинодержавного устрою древньої
Русі [47, с. 524].
Значний суспільний резонанс викликала ґрунтовна й концептуальна стаття М. І. Костомарова «Две русские народности
(Письмо к редактору)» (Основа, 1861, № 3). В ній історик знову
виявив своє українське народолюбне начало, яке протиставляв
централістичному, і показав не тільки схожість, а й відмінності
двох народностей – української (південно-руської) і російської
(великоруської). За своїм характером перша з них вирізнялася перевагою особистої свободи, а друга – общинності [21, с. 63].
Концепція руського народу, котрий уособлювався у двох народностях, знайшла подальшу розробку у праці «Воспоминание
о двух малярах» (Основа, 1861, № 4). В ній автор, з одного боку,
зазначав «кровний, глибокий, нерозривний духовний зв’язок,
який ніколи не допустить до порушення між ними (українським
і російськими народами. – Авт.) політичної і суспільної єдності»
і стверджував, що ці народи не можуть розвиватися один без одного, а з іншого – виступав проти насильницької централізації і виходив із того, що не можна вести мову про «цілковиту тотожність
руського народу» [17, с. 136].
Зазначена концепція М. І. Костомарова є свідченням наявності феномена подвійної лояльності в його самосвідомості. За
умов існування українства в державно-політичному, духовнокультурному й освітньо-науковому просторі Російської імперії
вчений-історик залишався вірнопідданим імперської держави,
яка об’єднала під скіпетром Романових різні народи, і не мислив сьогодення та історичного майбутнього України поза межами імперії. Водночас матеріали історії та етнографії змушували
М. І. Костомарова вести мову про дві народності й заперечувати
тотожність між ними. Ці суперечності свідчили про еклектику
у розумінні вченим своєї етнонаціональної ідентичності.
Втім, навіть подібні двоїсті погляди українського народолюбця викликали критику в московській газеті «День». У статті-відповіді «Правда Москвичам о Руси» (Основа, 1861, № 10) М. І. Кос-
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томаров підтвердив свою прихильність до усвідомлення Київської
Землі як «федерації земель» [33, с. 110].
У статті «Правда полякам о Руси (По поводу новой статьи
«Revue Contemporaine» (Основа, 1861, № 10) учений відкинув
будь-які претензії польської народної спільноти на південноруський край, виходячи з намагань українців бути народом рівноправним, який прагне «до самостійного і незалежного розвитку наших
народних сил» [34, с. 101].
У праці «Миколай Іванович Костомаров» (1880) М. П. Драгоманов зазначав, що в науково-політичних статтях ученого до поляків і москалів, котрі публікувалися в «Современнике» та «Основі»,
подавалася думка про демократію й федерацію «з пошаною деякого народного індивідууму». Вельми прикметно, що М. П. Драгоманов добре відчував сутність поглядів М. І. Костомарова як українського народолюбця. Невипадково він зазначав: «А під усіма науковими процесами Костомарова, навіть такими, котрі, здається,
далекі од України, чується завше серце українського народовця»
[5, арк. 305, 319, 321].
Таким чином, у 1861 р. М. І. Костомаров відкрито полемізував з друкованими рупорами російської і польської інтелектуальної спільнот, відстоюючи послідовну думку про існування окремої
від росіян і поляків української, або «південно-руської» народності і тим самим закладаючи теоретичну основу для автономістськофедералістичних устремлінь свідомого українства.
У 1861 р. подібні устремління М. І. Костомаров конкретизував і локалізував на прикладі розв’язання проблеми навчання
українських дітей рідною мовою. Цієї проблематики стосується
перша частина великої статті «Мысли южнорусса» (Основа, 1862,
№ 5–7), в якій було поставлено питання про відродження української мови, літератури, школи. Водночас автор акцентував увагу
читачів на тому, що в ході історії «принцип визнання малоросійської народності залишався і визнавався», попри численні відхилення [26, с. 137, 139]. Таким чином, М. І. Костомаров повною мірою використовував трибуну «Основи» для проголошення своїх
українських народолюбних поглядів. На початку 1860-х рр. він не
відмовився від думки про вільний національно-культурний розвиток українців, утверджуючи ідею рівноправності української
та інших мов. У листі від 30 листопада 1862 р. П. О. Куліш писав
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О. Я. Кониському: «Костомарова даремно Ви обвинувачуєте у відступництві: він завжди був і, сподіваюсь, буде на тому боці, на
якому бачить істину» [7, арк. 23].
Віддаючи належне діяльності «Основи», Л. В. Красовський
наголошував і на недоліках видання, яке спрямовувало читачів
здебільшого на формування патріотичних почуттів любові до рідного краю й народності, а менше уваги приділяло свободі особистій та громадській, свободі наукового дослідження. Хоча журнал
друкувався нетривалий період, він відіграв велику роль у консолідації українського національного руху та розвитку самосвідомості
[4, л. 69, 77–79].
Вже після припинення виходу «Основи» М. І. Костомаров
продовжував утверджувати свої автономістсько-федералістичні
погляди. З цього погляду вельми показовою є його стаття «Князь
Владимир Мономах и казак Богдан Хмельницкий» (Русский инвалид, 1863, № 86). В ній містяться міркування М. І. Костомарова
стосовно особливостей «нашої руської історії», котра не уявлялася ним як однолінійний рух по висхідній, а представлялася як коливання між єдністю всіх земель і самобутнім розвитком порізно.
Прикметно, що у зазначеній розвідці вченого, крізь призму
утвердження федеративного начала за часів «союзної удільно-вічової держави» князя В. Мономаха та актуалізації цієї давньої традиції за гетьмана Б. Хмельницького, об’єднуються в єдиний історичний процес два періоди вітчизняної минувшини – князівський
і козацький. Ще важливіше те, що М. І. Костомаров проводив думку про з’єднання Б. Хмельницьким з Московією вільного українського народу, котрий добув «кривавими трудами незалежність
і свободу», мав внутрішню єдність і виявляв потребу в автономії. Історик-народолюбець піддав критиці московський уряд, який, приєднуючи Україну під скіпетр царя, «мав на увазі не народ, а області,
випадково придбані…» і твердив, що якби не смерть, то Б. Хмельницький повів би козацькі війська на Москву [24, с. 151–153].
У статті «О преподавании на народном языке в Южной Руси»
(Голос, 1863, № 94) М. І. Костомаров знову порушив питання про
необхідність викладання рідною мовою в Україні, піддав критиці
незадовільне становище української народності з її рідною мовою
та наголошував на «надзвичайній користі» від відродження південноруської мови й народності [28, с. 157, 158]. Про природність
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бажання українців підтримати свою рідну мову йшлося у статті
вченого «О некоторых фонетических и грамматических особенностях южнорусского (малоруського) язика, несходных с великоруським и польським» (ЖМНП, 1863) [27, с. 175].
Національно-культурницька діяльність М. І. Костомарова викликала помітний резонанс у московській пресі. Вченого й
публіциста почали таврувати, обвинувачуючи в «сепаратизмі» та
«українофільстві». В обстановці обвинувачень у 1863 р. М. І. Костомаров відмовився від місця на кафедрі російської історії в Університеті Св. Володимира, а в 1864 р. – від кафедри в Харківському університеті. Перед талановитим педагогом зачинилися двері
в інших вищих навчальних закладах [20, с. 266, 267, 271]. Для розвінчування «страху сепаратизму» в Росії М. І. Костомаров написав статтю «Украинский сепаратизм» (1864), але царська цензура
заборонила її видання. Працю було опубліковано лише в 1921 р.
[35, с. 193–196].
За умов відсутності можливості викладати в університетах,
М. І. Костомаров використовував для популяризації своїх поглядів публічні лекції. Виняткове значення для розуміння світорозуміння М. І. Костомарова відіграє праця «Об отношении русской истории к географии и этнографии», що була прочитана як
лекція в Географічному товаристві 10 березня 1863 р. і того самого року опублікована. Ця праця, добре проаналізована свого часу
Ю. А. Пінчуком, містить важливий матеріал для усвідомлення
М. І. Костомарова як історика українського народолюбного спрямування, який визначив сутність предмета історії в дослідженні
руху життя народу, способів і форм розвитку сил народної діяльності в усіх сферах життя суспільства [46, с. 157].
Позбувшися можливості викладати, М. І. Костомаров зосередив зусилля на науковій діяльності, яка значною мірою розвивалася в річищі ідеології українського народолюбства. За даними
Ю. А. Пінчука, від 1862 р. і до смерті в 1885 р. вчений опублікував понад 200 праць. Не можна не погодитися із згадуваним дослідником, що величезна робота з публікації історичних джерел,
виконана М. І. Костомаровим у пореформені десятиліття, «майже повністю була присвячена матеріалам, що стосувалися України». Та й найвідоміші монографії видатного історика, зокрема
«Богдан Хмельницкий» (1859), (1870, у 3-х т.), «Гетманство Юрия
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Хмельницкого» (1872), «Гетманство Выговского» (1872), «Руина.
Историческая монография 1663–1687. Гетманства Брюховецкого,
Многогрешного и Самойловича» (1879–1880), «Мазепа» (1881),
«Мазепинцы» (1884) та інші, теж стосувалися української історії.
Характерно, що у процесі написання наукових студій М. І. Костомаров поступово перейшов з теоретико-методологічних позицій
романтизму на позитивістське розуміння історії. Втім, за своїм
світоглядом він залишався українським народолюбцем [44, с. 215,
220–221; 40, с. 213–216; 42, с. 54, 56, 63, 66].
У 1870-х – на початку 1880-х рр. українське народолюбство
М. І. Костомарова яскраво виявлялося не тільки в наукових монографіях, а й публіцистичних статтях, в яких автор продовжував
виступати на захист української літератури та мови. У цьому контексті ним було написано такі статті, як «Малорусская литература» (1871), «Мое украинофильство в «Кудеяре», по поводу статьи
в 81 № «Киевлянина»» (1875), «Малорусское слово» (1881), «По
вопросу о малорусском слове «Современным Известиям» (1881),
«Еще по поводу малорусского слова «Московским Ведомостям»
(1882). У статтях «Украинофильство» (1881), «Задачи украинофильства» (1882), «По поводу статьи г. де-Пуле об украинофильстве» (1882) також сконцентрував увагу читача на роз’ясненні
справжніх національно-культурницьких завдань українофільства,
знову порушив питання про право українців на використання рідної мови. Він виступав проти дискримінації української культури,
намагався довести своїм опонентам, що поступ глибоко народної
мови й літератури сприятиме поширенню освіти серед народної
маси і не становитиме небезпеки для державної цілісності Росії
[12–14; 18; 22; 32].
У суспільно-політичній атмосфері заборон та утисків щодо
українського слова та всього того, що стосувалося вивчення української народності, чим характеризувався період після прийняття
сумнозвісного Емського указу 1876 р., подібні полемічні виступи
в пресі представляли собою акти мужності та стійкості, хоча за своїм
змістом вони були вельми помірковані. За непростих історичних часів російського імперського режиму М. І. Костомаров не міг вільно
висловлювати свою думку, був змушений маневрувати між розумінням самодостатності української народності як історичної й етнокультурної спільноти і розглядом її в межах єдиного руського світу.
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Ці світоглядні суперечності М. І. Костомарова були предметом уваги сучасників. Так, приміром, у статті «Общеруство Костомарова (Лист до редакції «Правди»)» М. П. Драгоманов зазначав,
що «общеруські» погляди М. І. Костомарова в літературних працях
повністю відповідали його історичним поглядам, викладеним у наукових працях. У цих творах історик, хоча й визнавав «певну національну осібність української людності», не заперечував «руськості» білорусів і росіян, «дивився на них, як на своїх же людей далеко ближчих, ніж інші славяне». М. П. Драгоманов стверджував,
що М. І. Костомаров був одночасно і українофіл, і общерус, а звідси робив висновок, що між двома ідейними напрямами може й не
бути «повної непримиренності» [6, арк. 59, 61–62].
Попри всі світоглядні суперечності, пов’язані з феноменом
подвійної лояльності й ідентичності, М. І. Костомаров сформувався і утвердився як вчений і громадський діяч, який за своїми
поглядами належав до українського народолюбства. Засобами історії, археографії та архівознавства, етнографії та фольклористики, мови, літератури та публіцистики він всіляко пропагував ідею
вивчення української народності, її історії та культури, утверджував розвиток української національної науки, захищав право
українців на користування рідною мовою та літературою, прагнув
утвердити історичну самодостатність українства. Все це сприяло
утвердженню самобутності українського народу, його національно-культурному відродженню, висуненню вимог культурно-національної автономії та федералізму як засобу демократизації суспільства.
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УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДОЛЮБЕЦЬ
АНАТОЛІЙ СВИДНИЦЬКИЙ
Розглянуто формування та становлення особистості Анатолія Свидницького (1834–1871) як українського народолюбця. Показано його контакти та
входження до ідейного кола спочатку Харківсько-Київського таємного товариства,
а згодом – К
 иївської Старої громади, зокрема співпраця з Володимиром Антоновичем,
Борисом Познанським та іншими українськими народолюбцями. Важливе значення
для молодого українського діяча мало знайомство з колишнім кирило-мефодіївцем
П. О. Кулішем. Публічні виступи А. Свидницького у київському студентському середовищі зі своїм поетичним доробком стали відкритим проявом радикального соціального й національного протесту проти абсолютистсько-кріпосницького поневолення
в імперії. Розкрито педагогічну, літературну, публіцистичну та наукову діяльність
цієї неординарної особистості на Київщині, Полтавщині та Чернігівщині в контексті
українського національного руху 1860-х рр.
Ключові слова: Анатолій Свидницький, український народолюбець, українські
громади, журнал «Основа», недільні школи, громадсько-культурна діяльність.

УКРАИНСКИЙ НАРОДОЛЮБЕЦ
АНАТОЛИЙ СВИДНИЦКИЙ
Рассмотрены формирование и становление личности Анатолия Свидницкого (1834–1871) как украинского народолюбца. Показаны его контакты и вхождение
в идейный круг сначала Харьковско-Киевского тайного общества, а впоследствии –
Киевской Старой громады, в частности сотрудничество с Владимиром Антоновичем,
Борисом Познанским и другими украинскими народолюбцами. Важное значение для
молодого украинского деятеля имело знакомство с бывшим кирилло-мефодиевцем
П. А. Кулишом. Публичные выступления А. Свидницкого в киевской студенческой
среде со своим поэтическим творчеством стали открытым проявлением радикального
социального и национального протеста против абсолютистско-крепостнического порабощения в империи. Раскрыта педагогическая, литературная, публицистическая
и научная деятельность этой неординарной личности на Киевщине, Полтавщине
и Черниговщине в контексте украинского национального движения 1860-х гг.
Ключевые слова: Анатолий Свидницкий, украинский народолюбец, украинские
общины, журнал «Основа», воскресные школы, общественно-культурная деятельность.

UKRAINIAN NARODOLYUBETS
ANATOLY SVIDNYTSKY
Anatoliy Swidnitsky’s (1834–1871) personality formation and becoming
one of Ukrainian narodolubtsy is considered. His contacts and involving firstly to the
ideological circle of Kharkiv-Kyiv secret society are shown, and subsequently to the Kyiv Old
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Community, in particular, the collaboration with Volodymyr Antonovich, Boris Poznansky
and other Ukrainian narodolubtsy are shown. An important point for the young Ukrainian
figure had an acquaintance with the former Cyril-Methodist P. O. Kulish. A. Swidnytsky’s
public speeches within the Kyiv student societies with his poetic work became an open
manifestation of radical social and national protest against absolutist-feudal enslavement
in the empire. The article deals with the pedagogical, literary, journalistic and scientific
activities of this extraordinary personality in the Kyiv, Poltava and Chernihiv regions in the
context of the Ukrainian national movement of 1860.
Keywords: Anatoly Swidnytsky, Ukrainian narodolubtsy (populists), Ukrainian
communities, «Osnova» magazine, Sunday schools, public-cultural activities.

П

очаток епохи буржуазно-ліберальних реформ
Олександра ІІ супроводжувався активізацією
українського національного руху, який репрезентувала ціла плеяда українських народолюбців. До їх числа належить постать Анатолія Свидницького. Життя та діяльність цього українського демократа-шістдесятника вже ставала предметом наукових досліджень, щоправда здебільшого літературознавчих. Адже Анатолій Свидницький назавжди закарбував своє ім’я
в українській літературі як автор першого в її історії соціального
роману «Люборацькі» [18, с. 27–210].
Перший спалах інтересу до творчості А. П. Свидницького спостерігається в 1920-х рр. Серед тодішніх дослідників виділяється Микола Зеров, який, за словами Валерія Шевчука, подав «глибокі аналізи творів письменника». Новий етап у пізнанні
творчості класика української літератури розпочався у 1950-х рр.
З того часу творча спадщина А. П. Свидницького стала предметом
змістовних досліджень В. Я. Герасименка, Н. Й. Жук, Р. С. Міщука, М. Є. Сиваченка, П. П. Хропка [2; 5; 18; 24; 26]. На сучасному
етапі аналіз творчості оригінального письменника триває, про що
свідчить доробок В. О. Шевчука [28].
Зазначене не свідчить, що постать А. П. Свидницького вже
всебічно вивчена. Ця неординарна історична особистість, безперечно, цікава і з погляду на його участь в українському національному русі 1860-х рр., що в той період набув розвитку не тільки
в університетських містах, а і в провінційних містечках Наддніпрянщини. Простежити цей процес на прикладі життя і діяльності українського народолюбця Анатолія Свидницького має на меті
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представлена стаття, написана на основі архівних та опублікованих першоджерел і літератури.
Народився Анатолій Патрикійович Свидницький в 1834 р.
в родині парафіяльного священика в селі Маньківці Гайсинського повіту Подільської губернії [6, арк. 1; 7, арк. 179]. Навчання
Анатолій Свидницький почав здобувати в духовних навчальних
закладах, що цілком логічно випливало з його соціального походження. У 1843 р. хлопчика віддали до Крутянського духовного училища, розташованого в сусідньому Балтському повіті, де всі
чотири класи, за словами Я. П. Свидницького, він «ішов першим
учнем», демонструючи чудові розумові здібності. У 1851 р. юнак
продовжив здобуття освіти в Подільській духовній семінарії, що
функціонувала в м. Кам’янець-Подільський. В духовній семінарії
Анатолій був теж серед найперших вихованців [7, арк. 179].
Автобіографічне оповідання «Двоє впертих» містить цікаві
згадки-рефлексії дитячого й підліткового періодів, які вражають
суперечливістю буття. З одного боку, материнська любов, щастя
товариського спілкування з друзями дитинства, радість пізнання
світу навколишньої щедрої природи рідного краю, з іншого – похмурі, а інколи й трагічні картини буття в бурсі із «безвідрадними
подіями», «ганебними вчинками», немилосердним «вихованням»
різками [11].
У нарисі «Відьми, чарівниці й опирі, чи то ж примхи і примхливі оповідання люду українського» А. П. Свидницький теж
залишив контрастні автобіографічні згадки про дитячі та юнацькі роки, коли він «мав щастя жити лице в лице з простим людом
українським» і водночас не міг позбутися чорних споминів про
школи, про «монаські руки». Той час асоціювався з «болотом, трясовиною».
Можна без перебільшення стверджувати, що його українські
народолюбні уподобання мали прямий генетичний зв’язок з дитячими роками, коли особистість Анатолія формувалася на основі
народного способу життя і спілкування в українському народному середовищі. Хлопчик не тільки пізнав різноманітну селянську
працю, а й українські народні звичаї та традиції, поетичну та пісенну творчість. Усе це глибоко запало в душу Анатолія [9, с. 479–
482; 18, с. 6].
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Проте і атмосфера бурси, і порядки в семінарії з їх бездушністю і жорстокістю, лицемірством і догматизмом глибоко розходилися з живою й романтичною натурою Анатолія Свидницького,
люблячого народні пісні та приказки, легенди та селянські обряди. Тому у 1857 р. семінарист, усупереч батьківській волі, залишив
семінарію і вступив до університету Св. Володимира в Києві, ставши спочатку студентом медичного, а згодом – історико-філологічного факультету. Це призвело до гострого конфлікту з батьком,
який прокляв і вигнав з домівки сина. У подальшому він прийняв
Анатолія, але не зміг пробачити сину пияцтва і конфлікт повторився знову [18, с. 6–7; 24, с. 118].
Слід зважити й на те, що батько виховував ще двох синів та
двох дочок і не мав можливості надавати сину навіть мінімальну
матеріальну підтримку. Попри це студент Анатолій Свидницький
продовжував навчання, хоча потерпав від постійної скрути, мешкаючи в найманих кімнатках на Подолі, Деміївці, Куренівці [15,
с. 519; 2, с. 22–24]. Втім, наділений лагідною й усміхненою вдачею, він не втрачав життєвого оптимізму. Відраду Анатолій знаходив у невеликому, але дружньому студентському колі, де став душею компанії, виконуючи пісні різних слов’янських народів, добре володіючи майстерністю гри на скрипці.
Звичайно, Анатолія Свидницького захоплювала не тільки народна пісня. В період демократичного піднесення він зацікавився
селянським питанням. Цьому спряло його знайомство з деякими
учасниками Харківсько-Київського таємного товариства, яке наприкінці 1850-х рр. розгорнуло діяльність у Києві. Завдяки контактам з Петром Єфименком та Олександром Тищинським, діячам з уже тоді досить виразним українським спрямуванням, студент А. Свидницький брав участь у деяких громадських ініціативах членів таємного товариства.
Як встановив М. Є. Сиваченко, у жовтні 1859 р. А. П. Свидницький разом із членами Харківсько-Київського таємного товариства М. Муравським, О. Тищинським, Г. Стрижевським,
Я. Шмулевичем, а також П. Левицьким, В. Торським, В. Андрузьким та іншими студентами Університету Св. Володимира звернувся до попечителя Київського учбового округу М. І. Пирогова з проханням відкрити недільну школу на Новому Строєнії, за
прикладом Подільської, що вже працювала з 11 жовтня. Такий
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дозвіл було надано, і з 25 жовтня 1859 р. Новостроєнська недільна
школа почала працювати [24, с. 31].
За списком попечителя Київського учбового округу М. І. Пирогова А. П. Свидницький належав до 23-х викладачів Новостроєнської недільної школи. Поряд із ним вчителювали Вилиам Беренштам, Олександр Головачевський, Василь Зозулін, Андрій
Іванов, Філіп Левицький, Олександр Стоянов, Андрій і Павло
Стефановичи та ін. [25, с. 45]. Реконструювати ідейне оточення
та погляди Анатолія Свидницького цього періоду можна завдяки
спогадам українського діяча В. П. Науменка про Стару Громаду.
В них, зокрема, йшлося про те, що в Новостроєнській недільній
школі «зібралося кілька принципіальних українофілів, з правобережних і чернігівців, до котрих доходили спеціально українські
ідеї од Опанаса Марковича, Глібова й т. ін., і потім деякі молодші
полтавці, підпавши під вплив Пильчикова». Незабаром новостроєнці стали називати себе «українцями», а учителів недільної школи на Подолі – «космополітами».
За згадками В. П. Науменка, новостроєнці вирізнялися більшою гарячністю, будучи послідовними прихильниками української школи, вважаючи, що неукраїнська «більш деморалізує». Натомість учителі з Подолу визнавали можливим використовувати й
російський навчальний матеріал, поки бракуватиме українського.
За цих обставин між педагогами-народолюбцями двох недільних
шкіл розгоралися суперечки «про вагу національного й народно
традиційного елементу і всесвітнього, наукового». Новостроєнці
надавали перевагу першому, а подоляни – другому [8, арк. 1].
Можна з великою долею вірогідності стверджувати, що одним із послідовних українолюбців-новостроєнців був Анатолій
Свидницький. Це сходиться з оцінкою його світогляду М. П. Драгомановим, який у листі до І. Я. Франка від 28 грудня 1885 р. зазначав, що Анатолій Свидницький за своїми ідеалами «був гайдамака» [4, арк. 857 зв.]. Хоча А. П. Свидницький не належав до керівного ядра Харківсько-Київського таємного товариства, а тому
й не зазнав репресій після його розгрому в 1860 р., він був ідейно
близьким до нього.
Вже сама участь Анатолія Свидницького в започаткуванні
й діяльності недільних шкіл досить промовиста. Адже, як прямо
вказував Київський воєнний губернатор кн. І. І. Васильчиков,
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«педагогічні ради» при недільних школах, як і літературні сходини, служили прикриттям таємного товариства [24, с. 32]. До
того самого студент Анатолій Свидницький, як і його однодумці
П. Єфименко і Г. Стрижевський, брав активну участь у збиранні
української лексики, яку записував із народних вуст на Поділлі та
Полтавщині [2, с. 21].
Про те, що А. Свидницький входив до ідейного кола Харківсько-Київського таємного товариства, свідчить той факт, що він
брав участь у прощальному вечорі на честь професора П. В. Павлова, який від’їжджав із Києва до Санкт-Петербурга. Вельми прикметно, що цей захід відбувся 14 грудня 1859 р., на квартирі членів таємного товариства Г. Є. Розена та І. З. Кацена, в чергову
річницю повстання декабристів. Це не було випадковим збігом.
Учасниками вечора стали далеко не рядові студенти, а керівні діячі таємного товариства: М. Д. Муравський, В. О. Португалов,
Я. М. Бекман, Л. М. Зеленський та ін. До того самого А. П. Свидницький належав до 32-х студентів, які підписали адрес професору П. В. Павлову, відомому своїми ліберальними поглядами. 4 лютого 1860 р. І. І. Васильчикова дав розпорядження Київському
старшому поліцмейстеру встановити за всіма цими особами суворий секретний нагляд [29, с. 258, 272; 24, с. 33, 34].
Тим часом хронічний брак коштів унеможливлював сплату за
навчання. За даними В. Я. Герасименка, це спричинило звільнення
А. П. Свидницького з університету ще 3 жовтня 1858 р., хоча після
внесеної суми його було поновлено в лавах студентів. Утім, 19 грудня 1859 р. Анатолія виключили з університету остаточно [2, с. 22].
Безперечно, демократичне студентське середовище позитивно впливало на формування Анатолія Свидницького як українського народолюбця. Невипадково на рубежі 50–60-х рр. ХІХ ст.
Анатолій Свидницький увійшов до кола Володимира Антоновича, навколо якого гуртувався спочатку український гурток, який
дещо пізніше перетворився на першу в Наддніпрянщині українську громаду. Сам В. Б. Антонович залишив допис «До біографії
А. П. Свидницького». З цього першоджерела видно, що знайомство між Володимиром Антоновичем і Анатолієм Свидницьким
відбулося в 1860 р. на квартирі у їхнього спільного університетського товариша Михайла Малашенка, який згодом увійшов до
Київської української громади. Ідейному провіднику українських
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народолюбців запам’яталися «бліде обличчя, живі блискучі очі,
лагідний і задуманий вираз фізіономії і м’який, спокійний, простий і привітний побит» Анатолія, які відразу ж «розбуджували
симпатію» [1, арк. 329; 18, с. 521, 560].
Звичайно, це були лише перші зовнішні прикмети.
Між В. Б. Антоновичем та А. П. Свидницьким швидко встановився контакт, який ґрунтувався на глибших чинниках. Обидва були
вихідцями з Правобережної України, навчалися на історико-філологічному факультеті Університету Св. Володимира, а головне –
поділяли народолюбні ідейні цінності. Як згадував В. Б. Антонович, розмова між ним і «Наталкою» (таке прізвисько здобув Анатолій за ніжну, майже жіночу вдачу) тривала десь півгодини. Враження від співбесідника ще більше посилилося у Володимира Антоновича тоді, коли Анатолій Свидницький продемонстрував новому товаришу свій чудовий спів, виконавши дві українські пісні,
складені особисто [1, арк. 329].
Приблизно в той самий час Анатолій Свидницький познайомився з ідейним однодумцем В. Б. Антоновича – Борисом Познанським. У невеликій замітці про А. П. Свидницького у львівську
«Зорю» останній описав той злиденний побут, характерний для життя Анатолія в Києві періоду 1859–1860 рр. За свідченнями Бориса
Станіславовича, Анатолій Свидницький мешкав у той час у 5-ти верстах від університету, десь на Куренівці, в убогій міщанській кімнатці, в якій стояв тапчан, столик, дзиґлик і велика кухонна піч. Єдиними харчовими припасами студента були два мішки сухарів. Проте й цими неабиякими «продовольчими запасами» А. Свидницького
зацікавилися щури. Анатолію нічого не залишалося як попрямувати
до хімічної лабораторії професора Фомберга і просити миш’яку для
отрути цих «непроханих гостей» своєї оселі [28, с. 8–9].
Там, біля університетської хімічної лабораторії, Борис Познанський вперше познайомився з Анатолієм Свидницьким –
студентом-словесником, який був вище середнього на зріст, прямої осанки, з обличчям не поганим, хоча й попсованим віспою,
в потертому сюртуку. Сам Борис Познанський належав до небагатих студентів, а тому відразу ж дуже зацікавився Анатолієм. Разом вони бували в гостях у студентів Київської духовної академії,
де брали участь у загальнослов’янських вечірках зі співами на всіх
слов’янських мовах. Зі своїми піснями, складеними українською
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мовою, там виступав і Анатолій Свидницький. Борису Познанському назавжди запам’яталися його задушевні пісні: «В полі доля
стояла», «Вже більше літ двісті», «Україно, мати наша» [28, с. 9].
Ці поетичні дописи А. П. Свидницького вирізнялися вболіванням за долю України, відвертим соціальним й національним
протестом, антицарським й антипанським спрямуванням. Так,
у вірші «В полі доля стояла» поет-народолюбець, зокрема, прямо
згадував про бунтарські традиції Коліївщини і закликав до збройної дії проти царя та панства:
«Гострі ножі точені,
В крові панів мочені…
Ой мочені, купані
У городі Умані,
Виточені, аж горять,
На панів та на царя.
Беріть, хлопці, у руки –
Дайте муки за муки!» [10, с. 399].
Не менш промовистим є вірш А. П. Свидницького «Україно,
мати наша», в якому представлено образ «широкої та гарної», але
«сплюндрованої» України, яка «знівечена» і «гине марно». Картини рідної України зі «личеньком невмитим», «русою косою нечесаною», «тілом збитим», «свитиною подертою», «хатиночкою сякою-такою, та ще й не підпертою» кричущо дисонують із панським кам’яним двором, «високим до неба». Вихід із цих кривд
автор бачить у новому повстанні проти гнобителів:
«З’явись, з’явись, Залізняче,
Та на Вкраїну вийди!» [22, с. 398].
Таким чином, публічні виступи Анатолія Свидницького у студентському середовищі зі своїм поетичним доробком не можна
розцінювати інакше як відкритий прояв радикального соціального й національного протесту проти абсолютистсько-кріпосницького поневолення в імперії.
Важливе значення для Анатолія Свидницького мало його
знайомство з колишнім кирило-мефодіївцем П. О. Кулішем, яке
відбулося у 1860 р., коли той приїздив до Києва, шукаючи співробітників для першого українського громадсько-політичного
та літературного журналу «Основа», що мав видаватися в СанктПетербурзі. За згадками В. Б. Антоновича, Пантелеймон Ку-
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ліш, зустрівшися з Анатолієм Свидницьким, «спостеріг його талант, оцінував єго етнографічні відомості і залучив єго писати для
«Основи». Кулішева пропозиція стала свіжим «ковтком повітря»
для молодого народолюбця, який з ентузіазмом поринув у світ
творчої праці [28, с. 10].
Щоб хоч якось поліпшити матеріальний стан, Анатолій Свидницький почав надсилати свої дописи до журналу «Основа». Як
видно з його листа до українського народолюбця В. С. Гнилосирова від 21 травня 1862 р., в 1860 р. А. П. Свидницький направив
до офіційного редактора «Основи», колишнього кирило-мефодіївця В. М. Білозерського, такі праці, як «Злий дух», «Відьми, чарівниці й опирі» та «Вимова наша українська і потреби нашого
орфографовання», що засвідчили творчі пріоритети автора в галузях української етнографії й мовознавства [14, с. 521]. За даними самого А. П. Свидницького, редакція «Основи» прийняла його
дописи, стисло відписавши: «Етнографічні статті ваші будуть
надруковані» [16, с. 522].
У вересні 1860 р. А. П. Свидницький написав листа редактору
журналу, сподіваючись, що редакція надішле йому гонорар. «…Коли
моє писання годяще, – писав А. П. Свидницький із Києва, – то пришліть грошей, бо або з біди загину, або університет кину» [17, с. 518].
Проте розрахунки Анатолія Свидницького на матеріальну підтримку з боку журналу «Основа» в той час не справдилися, адже видання ще не друкувалося. Утім, чекати на перші публікації в «Основі» А. П. Свидницькому прийшлося тривалий час. Дописи українського народолюбця «Великдень у подолян», «Из М[иргорода]»
опублiковано в журналі лише наприкінці 1861 р., в №№ 10–12. Перші ж твори, надіслані А. П. Свидницьким до «Основи», так і не були
надрукованi у цьому українському журналі. «Злий дух» було опубліковано вже після смерті автора в 1872 р., а «Відьми, чарівниці й опирі» – л
 ише в 1958 р. [28, с. 10, 46].
За умов виключення з лав студентів, восени 1860 р. Анатолій
склав при університеті іспити на звання вчителя російської словесності. При цьому він продемонстрував відмінні знання з мови
і методики її викладання, виявив ясність викладу і точність формулювань під час пробної лекції з синтаксису [18, с. 8; 2, с. 24–25].
15 вересня 1860 р. студент історико-філологічного факультету
Університету Св. Володимира Анатолій Свидницький звернувся
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з листом до попечителя Київського учбового округу М. І. Пирогова
з проханням направити його вчителем російської мови в повітове училище з наданням права за три роки витримати екзамен на
науковий ступінь [15, с. 518–519]. Оскільки іспит було складено
успішно, попечитель М. І. Пирогов задовольнив вищезазначене
клопотання. Як видно з копії формулярного списку по службі від
30 червня 1870 р., А. П. Свидницький був призначений учителем
у Миргородське повітове училище 23 грудня 1860 р. [7, арк. 177].
Так А. П. Свидницький, отримавши місце вчителя російської мови в Миргородському повітовому училищі, відправився в Полтавську губернію. Тодішній учень цього навчального закладу І. А. Зубковський добре запам’ятав цього симпатичного
молодого вчителя, який ходив у студентському костюмі, «поки
спромігся з грошима справити собі мундир» [6, арк. 2].
Квартирував Анатолій Патрикійович поблизу будинку повітового училища, в тому самому помешканні, де в 1845 р. тимчасово проживав геніальний український поет Тарас Шевченко,
приїздивши до свого приятеля поміщика Павла Шершевицького. Коли про цей факт випадково дізнався Анатолій Свидницький, він з великим захопленням розповідав своїм учням про такий
щасливий для нього збіг [6, арк. 2].
Як і Тарас Шевченко, Анатолій Свидницький належав до
плеяди українських народолюбців з їхнім щирим патріотизмом,
уболіванням за долю рідного народу. Свідченням цього став
факт відкриття ним уже в 1861 р. недільної школи. Розміщувалася вона в будинку, що займало місцеве повітове училище. Як зазначав у спогадах І. А. Зубковський, напевно за радянських часів цей будинок Стеблинського по Гоголівській вулиці на Пісках
було націоналізовано. Єдиним викладачем у недільній школі став
сам А. П. Свидницький, якому допомагали два помічника – учні
останнього, третього класу повітового училища – І. А. Зубковський і А. Т. Богаєвський. Останні були попередньо ознайомлені
А. П. Свидницьким з методикою навчання грамоті за звуковим
способом [6, арк. 2].
Відповідальним наглядачем за недільною школою в Миргороді став призначений урядом законовчитель парафіяльного училища, священик о. Андрій Зубковський, який належав до поборників поширення писемності серед селянства. Завдяки його іні-
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ціативі майже в кожному селі і навіть на хуторах у районі його доброчинності вдалося започаткувати прості школи письменності,
в яких викладали всі бажаючі, хто робив це на благодійній основі.
Такими вчителями були, зокрема, відставні солдати, письменні селяни та дочки поміщиків. Проте незабаром царський
уряд позачиняв двері подібних шкіл, а учителів почав притягати
до судової відповідальності «за самовільне навчання селян грамоті», незважаючи на захист їх о. Андрієм Зубковським. Цей священик користувався величезною повагою серед місцевого населення
за свою просвітницьку діяльність серед селян. А. П. Свидницький
вельми здружився з о. Андрієм, називав його «сонцем між попами» [6, арк. 2].
Як український народолюбець, Анатолій Свидницький налагодив процес викладання в недільній школі українською мовою,
хоча це й заборонялося царським урядом. Він підібрав низку україномовних посібників та книжок для читання, склад яких секретно зберігався в одного старця, дворянина І. С. Власенка. В недільній школі А. Свидницький знайомив своїх учнів з деякими творами українських авторів, читаючи їм вірші Тараса Шевченка, нариси Григорія Квітки, Олекси Стороженка та ін. [6, арк. 3].
Такі читання ставали справді народними, тому що особливо
цікавили відвідувачів недільної школи. На заняття приходили навіть сиві старці, які долали на кілька верст, нерідко навіть у сувору
зиму й заметіль, щоб послухати народного вчителя. Під час занять
Анатолій Свидницький роздавав для читання, а бажаючим і продавав по 1 і 3 копійки, маленькі брошури-«метелики» українських
авторів, у тому числі з творів Тараса Шевченка. Добра слава про
Миргородську недільну школу та її вчителя А. П. Свидницького
досить швидко поширилася [6, арк. 3].
За свідченням самого А. П. Свидницького, на користь недільної школи в Миргороді проводилися «вечорниці». Всього їх організовували тричі. Внаслідок цього на підтримку народної освіти зібрали до 40 крб. [14, с. 520].
Окрім недільної школи, А. П. Свидницький відкрив у Миргороді й громадську бібліотеку. Першим директором цього культурно-просвітницького закладу став доктор Нікандр Семенович Кашинський. Завдяки ініціативі А. П. Свидницького навколо його
ідеї згуртувалася ціла низка передплатників, які утримували біблі-
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отеку, а з часом побудували на свої кошти власну бібліотечну будівлю [6, арк. 1].
Передплатники громадської бібліотеки стали колективними власниками спільного закладу, діяльність якого здійснювалася
згідно зі статутом. Щорічно співвласники бібліотеки обирали дирекцію та ревізійну комісію. Збори передплатників проводилися
щорічно, хоча інколи збиралися як надзвичайні [6, арк. 4].
Анатолій Свидницький відігравав в облаштуванні громадської бібліотеки ключову роль. Задля здійснення своєї ідеї він улаштовував дешеві платні літературні й вокально-музичні вечори,
на які, за плату в 30 копійок, сходилася велика кількість публіки.
Такі вечори проходили в будинку повітового училища (в будинку
Стеблинського), а також у будинку Печерського по Гоголівській
вулиці та в будинку доктора Кривулі, де згодом розмістилася земська управа [6, арк. 4].
Літературні вечори представляли собою публічні читання
творів популярних авторів. Сам А. П. Свидницький та поміщик
Аккерман читали українською мовою, а інші – російською. Так,
приміром, Н. С. Кашинський читав вірші М. О. Некрасова, поему Ф. Шиллера «Брати-розбійники» та ін. В літературних вечорах брали активну участь й учні А. П. Свидницького з 3-го класу
Миргородського повітового училища, декламуючи на пам’ять вірші О. С. Пушкіна та М. О. Некрасова [6, арк. 4].
На прохання Н. С. Кашинського один з вокально-музичних
вечорів на користь Миргородської громадської бібліотеки пройшов у 1864 р. в м. Хомутці, в 15-ти верстах від Миргорода, за організації колишнім декабристом М. І. Муравйовим-Апостолом. Той
повернувся з Сибіру і проживав тоді в Миргороді, інколи приїжджаючи у свій родовий маєток [6, арк. 4].
Цi вечори А. П. Свидницького викликали великий інтерес насамперед у селянства, яке дало найбільше передплатників не тільки серед мешканців міста, а й навколишніх сіл. А. П. Свидницькому було важко залучити до бібліотечного читання лише дрібне
чиновництво з різних казенних установ, яке найбільше розважалося участю в «кулачних» боях і потішалося пияцтвом. Такий спосіб життя місцевого чиновництва викликав роздратування і гнів
Анатолія Свидницького [6, арк. 4–5].
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Відкриття в Миргороді недільної школи і громадської бібліотеки на початку 1860-х рр. сприяло поліпшенню рівня письменності й культури в місті. В той час не було хати, в якій би господарі
не мали творів Т. Г. Шевченка, таких як «Катерина», «Наймичка»,
«Три тополі». Чимало віршів Кобзаря «перекладалися» на пісні,
які молодь співала на «вулицях» та «вечорницях». Натомість з пісенного репертуару селянської молоді зникли різні солдатські пісні з нецензурними, інколи, приспівами. Взагалі на початку 1860х рр. виникла нова громадська атмосфера, характерними прикметами якої було пробудження й піднесення національного самоусвідомлення, прагнення селянства до навчання грамоті, «до освіти» [6, арк. 3].
Під час свого перебування в Миргороді А. П. Свидницький
активно працював як літературний діяч. Ним був написаний «Великдень у Подолян», надрукований в журналі «Основа», та роман з життя духовенства на Поділлі «Люборацькі». Цей роман, за
змістом сімейну хроніку, Анатолій Свидницький розпочав писати української мовою в Миргороді 1861 р. Тоді ж твір переписали учні повітового училища П. Є. Пишимука та Т. А. Гиренко. Того
самого 1861 р. А. П. Свидницький направив до першого українського журналу «Народні оповідання», «Мысли по поводу предстоящей реформы по министерству народного просвещения».
Заняття белетристикою були спробою вирватися з інтелектуального застою, в якому опинився молодий вчитель у провінційному містечку. В серпні 1862 р. він писав з цього приводу своєму
однодумцю П. С. Єфименку: «Що знав, я забув, бо й освіжитися
було нічим, не те що ще й нового придбати. Побачивши, що до
науки мені нічого спинатись, пустився на белетристику і вже написав один, мовляв той, розсказ «Люборацькі», де виводю на чисту воду наських попиків. Першу половину (36 листів) вже відіслав
в «Основу» ще в лютім…» [6, арк. 5; 16, с. 522].
Однак редактор «Основи» тривалий час не відповідав жодним
словом. Тоді у травні 1862 р. А. П. Свидницький направив листа
В. М. Білозерському, в якому просив розрахуватися за «Великдень
у Подолян», або повернути працю назад. Лише в липні 1862 р.
він отримав схвальну відповідь від «Основи» про роман «Люборацькі». Проте журнал так і не встиг надрукувати соціальний роман українського народолюбця. За даними акад. С. О. Єфремова,
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«Люборацькі» були опубліковані в Україні вже після смерті автора, в 1901 р. [14, с. 521; 16, с. 522; 6, арк. 5].
Поки український журнал мовчав, А. П. Свидницький написав «коротеньку священну історію з катехізисом». Судячи з листа до українського народолюбця В. С. Гнилосирова від 21 травня
1862 р., тієї весни (на страсному тижні) А. П. Свидницький відвідав Київ. Чим він займався в місті на Дніпрі стає зрозумілим з уже
згадуваного листа до П. С. Єфименка. В ньому український народолюбець сповіщав свого ідейного однодумця, маючи на увазі свою популярну «коротеньку священну історію з катехізисом»:
«Щоб з великої хмари не випав невеличкий дощ, я прочитав своє
дитя Київській і Чернігівській громадам, також посилав і Полтавській». Влітку 1862 р. А. П. Свидницький продовжував роботу над
«Люборацькими», взявся за нові фольклорно-етнографічні нариси, один з яких – про вовкулаку – сподівався направити в «Черниговский листок», що видавався українським народолюбцем
Л. І. Глібовим [14, с. 519; 16, с. 522–523].
З наведеного видно, що А. П. Свидницький не тільки підтримував контакти, а й бував на засіданнях українських громад
Наддніпрянщини. Про те, що він відвідував сходини Київської
української громади, є прямі підтвердження у слідчих показаннях
учасника цього напівлегального осередку демократичної інтелігенції та студентства В. С. Синьогуба від 27 травня 1863 р. В них
ішлося про те, що київські громадяни на чолі з В. Б. Антоновичем збиралися вже 1861 р. в будинку Кравченка на Кузнечній вулиці. Серед учасників зібрань, а їхнє число доходило до 150 осіб,
В. С. Синьогуб назвав «колишнього студента Анатолія Свидницького» та його брата «учителя Радомишльського повіту Ісая Свидницького» [27, арк. 210–211 зв.].
Вельми цікаво й те, що в архівній справі «О дворянах Синегубе В. и Пилипенко В. и помещике Потоцком В., обвиняемых
в агитации среди крестьян с. Пилипчи Переяславського уезда
Полтавской губерниии с целью поднять восстание против царского правительства и о проверке показаний Синегуба В. о существовании в г. Киеве тайных обществ «Малороссийская громада»
и др.» містяться різні списки пісні на слова А. П. Свидницького
«В полі доля стояла». Так, скорочений список вміщено в показаннях козака Г. В. Бабича, який чув зазначену пісню від В. Пилипен-
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ка. Інші свідки – П. Є. Валько та селянин І. Т. Мирошниченко –
підтвердили, що В. Пилипенко і В. Синьогуб співали цю пісню.
Не менш цікавим є зізнання В. Синьогуба, який, навівши широкий список цієї самоїï пісні зі згадками «про Гонту, Залізняка, про
Гамайду і Харька», показав, що чув її від двох поляків у Києві на
паперті церкви Св. Трійці 20 лютого 1863 р. [27, арк. 29 зв., 31, 33,
55].
Все це доказово свідчить, що антицарська й антипанська поезія А. П. Свидницького в 1863 р. вже стала знаряддям підпільної
політичної діяльності деяких київських громадівців радикальнодемократичного спрямування. Ці діячі використовували її в ході
свого масового «ходіння в народ», що розгорталося в Наддніпрянській Україні. Чи займався сам А. П. Свидницький «ходінням
у народ» прямих доказів немає. Водночас з листа до В. С. Гнилосирова від 21 травня 1862 р. відомо, що український народолюбець
побував у кількох повітах Наддніпрянщини. Так, за свіжими слідами подій він повідомляв, що «великодніми святками» був у Переяславському повіті на Київщині. Відвідував А. П. Свидницький
також Остерський повіт на Чернігівщині та Кобеляцький повіт на
Полтавщині [14, с. 519–520].
Перебуваючи в зазначених місцевостях, український народолюбець пильно придивлявся до соціально-правових аспектів життя в пореформеному селі. Так, і на Київщині, і на Чернігівщині він
помітив спротив місцевих селян у справі проведення селянської
реформи 1861 р., які не вірили, «що це так цар порядкує, і ждуть
казенного наділу». Характерно, що А. П. Свидницький не обмежувався роллю стороннього спостерігача селянських кривд, а «довго балакав з людьми про це діло».
Тривала розмова з українськими селянами навіяла вірші, які
незабаром були написані народолюбцем. Один із них – «Росте долом березина» – створений за мотивами розмови з селянами і містить навіть окремі селянські висловлювання зі сподіваннями дочекатися соціальної рівності від царя і водночас із недовірою до
неправдивої реформи, яка здійснювалася за поміщицьким сценарієм: «Ми всі рівні в пана і в царя, то якби це царська воля, так
всім було однаково» [14, с. 519–520].
З цією фразою цілком узгоджуються такі рядки вірша «Росте
долом березина»:
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«Загинемо, замучите,
Або рівні будем:
Чи всі тяглі, чи всі піші;
Ми всі одні люди.
Ми всі рівні в царя, в пана…
Бийте… Ваша воля!
Ми ж нізащо не озьмемо
В своїх панів поля» [19, с. 403–404].
У Переяславському повіті, як і під Миргородом, А. П. Свидницький помітив кричущу аморальність деяких місцевих чиновників та поміщиків. Водночас український народолюбець був уражений тим, що очевидні злочини цього «панства» не знаходили
щонайменшої правової оцінки в царських судах [14, с. 520].
За цієї гнітючої атмосфери А. П. Свидницький не складав
руки, активно працюючи в галузях народної освіти, бібліотечної
справи, літератури та публіцистики. Влітку того самого 1862 р.
року український народолюбець збирав матеріали для написання граматики української мови, сподіваючися через півроку завершити цю працю. Водночас він написав статтю «Вимова наша
українська і потреби нашого орфографовання», працював над підручником з арифметики та географії тощо. В копії формулярного
списку по службі А. П. Свидницького є дані про те, що він написав у Миргороді «Азбуку», котра видана Андреяном. У той самий
час він був у курсі справ таких діячів Київської української громади, як В. Б. Антонович, Т. Р. Рильський, Ф. Т. Панченко, М. Малашенко та ін. [16, с. 523; 7, арк. 177; 5, с. 22].
Як стверджував В. Я. Герасименко, активна громадсько-культурна діяльність А. П. Свидницького призвела до встановлення
за ним нагляду. Це змусило народолюбця улітку 1862 р. переїхати
із м. Миргород до м. Козелець на Чернігівщині. 1 липня того самого року він перейшов на посаду старшого помічника наглядача
акцизних зборів 9-го (Козелецько-Остерського) округу Чернігівської губернії [2, с. 30; 7, арк. 177].
Перші тижні перебування на місці нового призначення були
важкими. А. П. Свидницький опинився на самоті, без щонайменшого кола знайомих. Не додавало оптимізму й те, що Чернігівський
губернатор видав наказ, як писав народолюбець, «забирати всіх, хто
ходе в національній одежі». До нагінок на національному ґрунті до-
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давалися й соціальні конфлікти: «Народ з панами не мирить». Окрім
усього цього, все літо стояла страшенна посуха, що спричиняла часті
пожежі і по містечках, і по селах, і по дорогах [16, с. 524].
Опинившися у Козельці, Анатолій Свидницький знаходив
сенс у читанні «Основи», мав деякі наукові книжки, зокрема англійського історика Т. Б. Маколея, німецького історика філософії К. Фішера, французького історика Ф. Гізо тощо. Втім, обмеженість доступу до знань пригнічувала народолюбця. У відомому
листі до П. С. Єфименка, написаному в серпні 1862 р. на Чернігівщині, він зізнавався, що позабував латинь і західноєвропейські
мови, лише «по-польськи ще здебільшого тямаю». «Як тут братися за спеціальність?» – риторично запитував Анатолій свого ідейного однодумця [16, с. 524–525].
Як бачимо, А. П. Свидницький цілком реалістично оцінював
рівень своєї освіти. Про відповідність дійсності такої оцінки переконує й лист М. П. Драгоманова до І. Я. Франка від 28 грудня 1885 р.,
де, зокрема, йшлося: «Анатолій [Свидницький. – Авт.] …був чоловік не без розуму, хоч дуже необразованний» [4, арк. 857 зв.].
Як свідчить лист А. П. Свидницького до П. С. Єфименка від
серпня 1862 р., його автор, незважаючи на своє скрутне становище, не втрачав оптимізму. Він зазначав як позитивні факти започаткування сільських шкіл, підготовку нових кадрів народних
учителів. Для А. П. Свидницького освіта народу, який вже «пробурхався», набувала особливого значення за умов відставання тодішньої української еліти, яка виступала «проти конституції навіть, не то щоб на царя підійматись». Як справжній народолюбець, він покладав надії на народ, який на лівому березі Дніпра
чекає на свого Дж. Гарібальді. «…Наш народ жде Гарибальдого,
каже: «Гарибальдій дасть нам правдиву волю, а більше ніхто, – писав А. П. Свидницький. – Варт тільки прикинутись Гарібальдієм,
та й закипить, аж клекоче» [16, с. 525–526]. В цих словах весь тодішній Анатолій Свидницький – український народолюбець радикально-демократичного спрямування.
Цінні згадки про громадську діяльність А. П. Свидницького в Козельці сповістив український поет Микола Вербицький, опублікувавши свій допис під псевдонімом Я. Черніговець
у 23-му числі «Зорі» за 1886 р. Завдяки передруку В. Шевчука це
першоджерело стало доступним для сучасного читача. З нього ді-
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знаємось, що влітку 1886 р. М. Вербицький завітав до Козельця,
де отримав важливі відомості про А. П. Свидницького від своєї родички, яка часто й багато чула про Анатолія Патрикійовича,
хоча особисто бачила його лише двічі чи тричі. З її згадок стає відомо, що, заїхавши до Козельця, А. П. Свидницький незабаром
(за даними В. Я. Герасименка – в 1863 р.) одружився з дочкою козелецького лікаря О. І. Величковською. Якщо вірити цьому джерелу, шлюб мав ідейне підґрунтя, адже як згадувала тамошня обивателька про це подружжя: «І чоловік, і жінка були такі щирі «мужиколюби», що других таких – пошукати!» [28, с. 12–13; 2, с. 33].
За згадками родички М. Вербицького, Свидницькі найняли
просту хатину в передмісті Козельця, на Покорщині, прибрали її
в українському стилі і завели «курінь». Це було місце, де переважною мірою збиралася місцева українська громада. Сходини супроводжувалися українськими співами й танцями, розмовами по-українськи. На ці популярні зібрання наїжджали гості з Києва і Чернігова. Серед них був ідейний провідник Чернігівської української
громади С. Д. Ніс. Проте двері куреня Свидницьких відчинялися
недовго. Після сумнозвісного Валуєвського циркуляра 1863 р. українська громада в Козельці згорнула свою діяльність [28, с. 13–14].
Свого часу М. Є. Сиваченко звернув увагу на козелецьке оточення А. П. Свидницького і, на основі публікації Є. Рудницького про слідчу справу рідного брата Анатолія – Амоса Свидницького – про носіння ним хлопоманського костюму, назвав приналежних до цього кола чиновника акцизного управління Савченка-Більського, наглядача броварського винокурного заводу
Новицького, помічника землеміра Велигорського, чиновника
Афендика та ін. Звичайно, серед цих осіб не було жодної яскравої
особистості, яка б могла чинити найменший спротив царському
режиму. Втім, втрата і цього вельми поміркованого національнокультурницького кола негативно позначилося на А. П. Свидницькому, який через численні розчарування й невдачі втрачав ґрунт
під ногами. Цьому сприяла і служба акцизного чиновника, яка
супроводжувалася постійними роз’їздами по гуральнях, по оптових винних погребах, шинках, трактирах тощо. За цих обставин
А. П. Свидницький став все частіше потерпати від тяги до алкоголю, яка вперше виявилася ще за важких семінарських часів [24,
с. 108–109, 114, 116].
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Гадаю, що все це спричинило конфлікти в сім’ї, які з часом
усе більше розросталися. В літературі містилися неодноразові закиди, щоправда без посилань на першоджерела, в бік О. І. Величківської, яка нібито була «малоосвіченою», «обмеженою», «не розуміла духовних потреб чоловіка», не мала з ним «спільних інтересів» тощо, що призвело до сімейних непорозумінь у Свидницьких
[2, с. 27; 5, с. 34]. На наш погляд, в цьому лише частина правди.
Напевно, слід зрозуміти і дружину А. П. Свидницького, яка мала
за умов тяжкого матеріального становища сім’ї, особливо після
фактичного звільнення чоловіка зі служби в червні 1868 р., «тягнути» родину з шести осіб [24, с. 117, 120].
31 липня 1864 р. А. П. Свидницький був переміщений на
службу помічника наглядача акцизних зборів до Чернігова, хоча
23 лютого 1865 р. повернувся на таку саму посаду в Козелець,
де придбав собі дім і двір. 24 серпня 1866 р. він отримав чин колезького реєстратора, але вже 1868 р. зазнав помітного пониження по службі та змушений був шукати кращого місця то в Києві,
то в Одесі. Тоді ж від повної безвиході він навіть хотів вступити
до духовного сану. Взагалі період 1863–1868 рр. характеризувався
помітним творчим спадом у житті А. П. Свидницького. Причини
цього слід шукати як у порушенні його громадських зв’язків народолюбного спрямування за умов посилення карально-охоронного курсу царського уряду, так і в ускладненнях у сімейному житті, спричинених матеріальними й побутовими негараздами [24,
с. 115, 117; 28, с. 14–15].
Напевно, саме про цей період у житті А. П. Свидницького писав М. П. Драгоманов І. Я. Франку, коли зазначав: «Нарешті теж
якось з глузду почав з’їздити, бо став пити дуже…». До речі, далеко не кращі часи переживав і брат Анатолія – Ісай. За словами
М. П. Драгоманова, він був «зовсім божевільний, в Одесі в 1866 р.
зробив донос на українофілів, такий дурний, що начальство нічого не второпало» [4, арк. 857 зв.].
Утім, слід віддати належне А. П. Свидницькому, який наприкінці 1860-х рр. зробив спробу вийти з глухого кута ідейної та
особистісної кризи. В цей час він написав й опублікував три автобіографічні оповідання: «Двоє впертих» («Одесский вестник»,
29 березня 1869 р. та «Киевлянин», 8 квітня 1869 р.), «Хоч з мосту
та в воду» («Киевлянин», 29 листопада 1869 р.) та «Туди і назад»

•150•

У К Р А Ї Н С Ь К Е Х І Х С Т О Л І Т Т Я:

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТА ІСТОРІОСОФСЬКІ КОНТЕКСТИ

(«Киевлянин», 24 листопада 1870 р.). У 1869 р. український народолюбець, перебуваючи в Одесі, надрукував у № 58 «Одесского вестника» етнографічний нарис «Залишки від часів доісторичних», чим продовжив своє пізнання рідного народу [28, с. 46].
10 квітня 1869 р. указом Правительствуючого Сенату А. П. Свидницький став губернським секретарем. 28 травня
того самого року він подав клопотання до завідувача Київським
центральним архівом при місцевому університеті К. О. Царевського, прохаючи призначити його на вакантну посаду помічника
завідувача архівом. У червні 1869 р. відповідне призначення відбулося [12, с. 527; 13, с. 527–528; 18, с. 564].
Працюючи архівістом у 1869–1871, А. П. Свидницький зладив опис «Житомирської актової книги записової і поточної 1609
року». Подальша праця Анатолія Патрикійовича була перервана
тяжкою хворобою, яка спричинила другу спробу перейти в «духовний стан», на цей раз у Кам’янці. Останні дні А. П. Свидницький
доживав у Києві, потерпаючи від кричущої бідності й виснажливої
нервової хвороби, де і помер 18 липня 1871 р. Історична пам’ять
про українського діяча почала відновлюватися лише у другій половині 80-х рр. ХІХ ст. [24, с. 121–122; 6, арк. 6; 28, с. 46; 3, арк. 517].
Лише 37 років земного шляху відміряла доля А. П. Свидницькому. Втім, в історичній пам’яті він назавжди збережеться як талановитий письменник, етнограф-фольклорист, публіцист, народний учитель, український народолюбець радикально-демократичного спрямування, який у 60-ті рр. ХІХ ст. виступав проти соціального й національного гноблення українського народу.
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ПОСТАТЬ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД
НАДДНІПРЯНЩИНИ 60-х рр. ХІХ ст.
Розглянуто вплив постаті Т. Г. Шевченка на ідеологію та діяльність
українських громад Наддніпрянської України 60-х рр. ХІХ ст., зокрема на українських
народолюбців Києва, Полтави, Харкова, Чернігова. Зазначено, що не тільки творчий
спадок Кобзаря, а й навіть смерть великого поета відіграла мобілізуючу роль у середовищі молодих українських народолюбців. Могила Т. Г. Шевченка в Каневі від самого
початку служила національним символом українства і стала сакральним місцем для всіх
свідомих громадян. Українські народолюбці не тільки вшановували пам’ять великого
поета-патріота, а й поширювали Шевченкове слово, започатковуючи недільні і щоденні
школи, відкриваючи народні читальні, розповсюджуючи твори Кобзаря серед різних
верств населення. Все це сприяло консолідації українських народно-демократичних
сил, сприяло кристалізації української національної свідомості.
Ключові слова: Т. Г. Шевченко, українські громади, Наддніпрянщина,
увічнення пам’яті Кобзаря, українські народолюбці.

ЛИЧНОСТЬ Т. Г. ШЕВЧЕНКО
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКИХ
ОБЩИН НАДДНЕПРЯНЩИНЫ 60-х гг. XIX в.
Рассмотрено влияние фигуры Т. Г. Шевченко на идеологию и деятельность украинских общин Надднепрянской Украины 60-х гг. XIX в., в частности на украинских народолюбцев Киева, Полтавы, Харькова, Чернигова. Указано, что не только
творческое наследие Кобзаря, но даже смерть великого поэта сыграла мобилизующую
роль в среде молодых украинских народолюбцев. Могила Т. Г. Шевченко в Каневе
с самого начала служила национальным символом украинства и стала сакральным
местом для всех сознательных граждан. Украинские народолюбцы не только чтили
память великого поэта-патриота, но и распространяли слово Шевченко, учреждая
воскресные и ежедневные школы, открывая народные читальни, распространяя
произведения Кобзаря среди различных слоев населения. Все это способствовало
консолидации украинских народно-демократических сил, способствовало кристаллизации украинского национального сознания.
Ключевые слова: Т. Г. Шевченко, украинские общины, Надднепрянщина,
увековечение памяти Кобзаря, украинские народолюбцы.
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T. G. SHEVCHENKO’S PERSONALITY
IN ACTIVITY OF NADDNIPRIANSHCHYNA
UKRAINIAN COMMUNITIES IN THE
60-th OF THE ХІХ‑th cent.
Shevchenko’s personality impact on the ideology and activity of
Naddniprianshchyna Ukrainian communities is considered and, in particular, the influence
on so called Ukrainian «narodolubtsy» of Kyiv, Poltava, Kharkiv, Chernihiv. It is indicated
that not only Kobzar creative legacy, but also even the death of the prominent poet played
a mobilizing role among the young Ukrainian «narodolubtsy». T. G. Shevchenko’s Grave in
Kaniv from the very beginning served as the national symbol of Ukrainianness and became
the sacred place for all Ukrainian conscious citizens. Ukrainian «narodolubtsy» not only
honored the memory of the famous poet-patriot, but also spread Shevchenko’s word, starting
«Sunday» and daily schools, opening folk reading rooms, distributing Kobzar texts among
various sections of the Ukrainian population. All this contributed to the consolidation of
the Ukrainian people’s democratic forces, contributed to the crystallization of Ukrainian
national consciousness.
Keywords: T. G. Shevchenko, Ukrainian communities, Naddniprianshchyna,
memory immortalization of Kobzar, Ukrainian narodolubtsy (populists).

П

остать Тараса Шевченка посіла важливе місце в ідеології та діяльності українських громад
60-х рр. ХІХ ст. Питання ідейного зв’язку Кобзаря з українськими «шістдесятниками»-народолюбцями починає розроблятися ще у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Достатньо згадати екскурси в цю тему М. П. Драгоманова, який
в монографії «Шевченко, українофіли і соціалізм» зробив спробу поєднати вільнодумство у віршах Т. Г. Шевченка й українофільську працю 1857–1863 рр. [6, с. 342]. Ширше на цю тему подивилася С. Ф. Русова, яка написала спеціальну статтю «Шевченко и украинское общество 60-х годов», видану в часописі «Украинская Жизнь» 1913 р. [24]. Неодноразово цієї цікавоï теми торкалися й сучасні дослідники, зокрема І. М. Дзюба, С. Єкельчик,
А. М. Катренко, Л. Г. Іванова і Р. П. Іванченко, Н. С. Побірченко
та ін. [4; 7; 15; 11; 22]. Втім, гадаю, що архівні й опубліковані першоджерела дозволять пролити додаткове світло на місце і роль постаті Тараса Шевченка в діяльності українських громад Наддніпрянської України, що і є метою даної статті.
Ідейний шлях громадівців до Тараса Шевченка був не простий, зважаючи на тодішню суспільно-політичну атмосферу в ім-

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ: ІДЕЇ ТА ЛЮДИ

•155•

перії. Так, В. Б. Антонович у своїх «Мемуарах» про період власного громадянського формування писав так: «Про кирило-мефодіївське братство, про Шевченка не доводилося мені чути ніколи не
слова». Приїхавши в Київ у 1850 р., В. Б. Антонович зацікавився
українською літературою і джерелами української історії. Проте знайти їх виявилося нелегкою справою. Мемуарист згадував:
«Так, три годи всі мої розшукування, щоб ознайомитися з творами Шевченка, були даремні». Лише згодом Володимир Боніфатійович зустрів медика Федора Панченка, від якого дізнався про
кирило-мефодіївців та одержав «Чигиринського Кобзаря». Незабаром ці контакти сприяли утворенню в Києві першого українського гуртка, з якого згодом постала українська громада [1, с. 172, 180].
К. П. Михальчук, один із київських хлопоманів, однодумців
В. Б. Антоновича, згодом згадував, що вже наприкінці 1850-х рр.
у цьому гуртку молодих людей любили читати історичну й художню літературу польською, російською й українською мовами.
Тоді ж гуртківцям вдалося роздобути рукопис поеми «Катерина»
Тараса Шевченка, котрою хлопомани «особливо зачитувалися»
[17, с. 76].
До початку 1860-х рр. свій шлях пізнання творчості Тараса
Шевченка пройшли й інші діячі Київської української громади.
Так, М. П. Драгоманов засвідчував, що твори Кобзаря не тільки
входили до кола читання гімназистів 50-х рр. поряд з доробком
М. І. Костомарова, П. В. Павлова, О. П. Щапова. Його твори знали напам’ять разом із працями О. І. Герцена, подеколи П.-Ж. Прудона [5, с. 20].
Творчість Кобзаря мала великий вплив на формування кредо
іншого київського громадівця – М. В. Лисенка. З цього приводу
С. Ф. Русова писала: «…ледве він (М. В. Лисенко. – Авт.) пройшов вищу музичну школу в Лейпцигу, його творчі сили прямують
до найкращого народного поета, до Шевченка, і знаходять відповідні вирази, щоб музикально вималювати ту саму Україну, яка так
гарно була вимальована в «Кобзарі» Шевченка» [23, с. 290].
Утім, не тільки творчий спадок Кобзаря, а й навіть смерть
великого поета відіграла мобілізуючу роль у середовищі молодих
українських народолюбців. Звістка про смерть Кобзаря в СанктПетербурзі 26 лютого (10 березня) 1861 р. того самого дня була передана телеграфом в Україну. Учасник Полтавської української
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громади О. Я. Кониський згадував, що після отримання сумного
повідомлення опівдні того самого дня відбувалися збори місцевих громадян. Українські народолюбці вирішили в день похорону
28 лютого (12 березня) відслужити урочисту панахиду в соборі, покликавши на неї гімназистів і школярів з недільних шкіл. На панахиді передбачалося роздати школярам Шевченкові «Псалми». Про
час заходу мали надрукувати оповістку.
Однак, коли О. Кониський і В. Трунов пішли до соборного
ключара домовлятися про панахиду, то почули дивовижну відмову, оскільки Тарас Шевченко вважався «политическим преступником». Тоді полтавські громадівці заручилися благословенням місцевого єпископа й вирішили відслужити панахиду в Стрітенській
церкві. В панахиді по Кобзарю взяла участь велика кількість парафіян. Увечері того самого дня Полтавська українська громада зібралася у Є. Милорадовички й ухвалила рішення навесні посадити дуба на пам’ять про Тараса Шевченка [16, с. 596–597].
Українські народолюбці брали активну участь у перепохованні тіла Тараса Шевченка. Ініціаторами перевезення тіла Кобзаря
в Україну виступили учасники Петербурзької української громади. Дозвіл на перевезення останків Тараса Шевченка на місце перепоховання надали у квітні 1861 р. Супроводжувати тіло великого патріота України зі столиці імперії до рідного краю Петербурзька українська громада відрядила своїх молодих діячів Олесандра Лазаревського та Григорія Честахівського [16, с. 599–600;
22, с. 23].
6 (18) травня труна з останками Т. Г. Шевченка нарешті прибула до Дніпра. Варфоломій Шевченко та отець Петро Лебединцев
були змушені отримувати черговий дозвіл у генерал-губернатора.
Втім, кн. І. І. Васильчиков відразу ж дозволив ввезти тіло Кобзаря
до Києва. За вказівкою митрополита труну поставили до похорону в церкві Різдва Христового, біля берега Дніпра, відразу ж при
в’їзді до міста. Незабаром українські народолюбці остаточно вирішили питання про місце перепоховання великого поета. За пропозицією Г. Честахівського, тіло Тараса Шевченка мало назавжди
знайти спокій на Чернечій горі біля Канева [16, с. 601–602].
7 (19) травня 1861 р., незважаючи на дощ, велика жалобна
процесія з тілом Кобзаря, яку супроводжували чини поліції, рушила Києвом до пароплава і часто зупинялася для виголошення
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промов. Михайло Чалий сповіщав: «Найкращі з надгробних промов, що, на жаль, не збереглися, були виголошені на мосту навпроти фортеці студентами: Стояновим, Антоновичем і Драгомановим» [33, с. 150–151]. Принагідно зазначити, що перші два з цих
діячів належали до раннього ядра київських громадівців, а третій
увійшов до їхніх лав дещо пізніше. Згодом усі троє стали активними діячами Київської Старої Громади.
8 (20) травня пароплав «Кременчук» перевіз домовину Тараса Шевченка із Києва до Канева. 9 (21) травня в Каневі відбулася
багатолюдна панахида. В ній взяли участь київські студенти, мешканці Канева, жителі навколишніх сіл. Могилу на Чернечій горі
викопали студенти, інші шанувальники поета разом з місцевим
населенням.
Поховання Кобзаря відбулося 10 (22) травня 1861 р. ввечері.
О. Я. Кониський писав про цю подію: «… з Канева і з околиці зібралося стільки народу, скільки, може, Канів і не бачив на своєму віку». Після урочистого богослужіння в місцевій церкві похоронна процесія, оточена величезним натовпом народу, рушила
на Чернечу гору, де й відбулося поховання Титана українського
духу. Кілька днів селяни і студенти насипали могилу [16, с. 603; 28,
с. 533–536; 4, с. 682–683].
У донесенні Київського губернатора П. І. Гессе І. І. Васильчикову про поховання в Каневі Т. Г. Шевченка від 24 травня 1861 р.
йшлося про шість промов, виголошених російською, українською
і польською мовами, в яких ішлося про Т. Г. Шевченка як «батька
Малоросії і України», слава якого не померкне надовго і в його
творіннях є «зародок майбутньої величі країни, ним оспіваної»
[26, с. 132–133].
Цілком можна погодитися з С. Єкельчиком, який писав, що
«Шевченковій могилі судилося стати не просто місцевою святинею, а загальнонаціональним символом єднання» [7, с. 63]. Але,
насамперед, перепоховання Т. Г. Шевченка в Каневі відіграло
свою важливу роль у консолідації українських національно-патріотичних сил, сприяло кристалізації нової національно-демократичної еліти навколо об’єднуючого національного символу.
Так, ще В. Міяковський зазначав, що в похованні великого поета
у травні 1861 р. взяли участь як хлопоманський гурток, утворений
вихідцями з Правобережжя, так і лівобережці-українці. Цілком
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можна погодитися з припущенням дослідника, що спільна участь
у похованні Кобзаря, напевно, стала першим загальним виступом
щойно зорганізованої Київської української громади [18, с. 52].
Смерть Кобзаря знайшла відгук і в діяльності Полтавської
української громади. Навесні 1861 р. полтавські громадяни видрукували складену В. В. Лободою оповістку про смерть поета,
закликавши полтавців на панахиду. Цей заклик мав відгомін серед городян, адже панахида виявилася багатолюдною і викликала співчуття до пам’яті Т. Г. Шевченка. Тієї самої весни полтавські
громадівці вирішили реалізувати ідею увічнення пам’яті Кобзаря,
для чого заходилиcя організувати урочисту процесію з посадкою
дерева. Полтавський губернатор О. П. Волков заборонив цей захід, вбачаючи у процесії певну демонстрацію. При цьому можновладець вважав, що без процесії посадка дерева втратить всякий
сенс. Проте 6 травня 1861 р. полтавські громадівці посадили над
шляхом у саду Гусона дуба, огородивши його ґратами і вирізавши
на дощечці слова: «Твоя дума, твоя пісня не вмре, не загине» [2,
с. 12].
Проведення такої акції з увічнення пам’яті Т. Г. Шевченка
була невипадковою, адже в Полтаві ще за життя поета склався
культ його особи. Ще М. Гніп наводив дані з листа Пантелеймона
Куліша до свого приятеля Тараса Шевченка, де йшлося про період весни 1860 р. в Полтаві: «Тут-бо не то пани та паненята, а всяка душа письменна й щира з Вашим «Кобзарем» наче з яким скарбом дорогим носиться, та й хутко вже й книжок їм буде не треба, бо,
повитвержували вже всі Ваші стихи на пам’ять і тривайте, чи не по
«Кобзареві» вже й богу моляться» [2, с. 12].
Катерина Мельник-Антонович подала невидані рукописи
В. Б. Антоновича, з яких видно, що царська влада сама демонізувала труну і могилу Кобзаря. Генерал-губернатор І. І. Васильчиков
надавав приписи поліції перевірити, чи не привезені з Петербурга
в Україну «в домовині ножі для різні під видом тіла покійного поета Шевченка». В цьому самому ряді дивних приписів був і найсуворіший нагляд за відвідувачами могили Т. Г. Шевченка [10,
с. 223].
Могила Т. Г. Шевченка від самого початку служила національним символом українства, а тому учасники українських громад прагнули на цьому місці, яке від самого початку стало са-
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кральним для всіх свідомих громадян. Так, місце поховання
Т. Г. Шевченка відвідував ідейний лідер радикально-демократичного крила Київської Старої громади А. О. Красовський. Судячи
з його листа до своєї дружини від 20 вересня 1861 р., він незадовго до того виїжджав у Канів «на Тарасову могилу». Примітно, що
А. О. Красовський не втримався, щоб поділитися з Марією Йосипівною своїми враженнями від перебування на могилі Кобзаря.
Він сповістив, що розташована вона в «чудовому місці», де народолюбець посадив «калину і тополю» на згадку про думки Кобзаря і сподівався ще відвідати могилу Тараса Шевченка. А. О. Красовський підтримував контакти з Варфоломієм Шевченком – названим братом Кобзаря, який підшуковував Андрію Опанасовичу
ділянку землі для побудови дачі неподалік від могили Т. Г. Шевченка. 2 березня 1862 р. В. Г. Шевченко писав А. О. Красовському, що
25 лютого відслужив панахиду і «зібрав чималу громаду на поминки» [26, с. 145–147, 249].
Могилу Тараса Шевченка відвідували й інші громадівці, хоча
це становило серйозну небезпеку. 13 червня 1862 р. на ній побували Дмитро Богданов, Іван Касяненко, Віктор і Володимир Синьогуби, Павло Чубинський, де їх двічі затримували чини поліції
[34, с. 22; 31, арк. 4 зв.]. У фондах Інституту російської літератури
(Пушкінського дому) РАН зберігається лист П. П. Чубинського
від 11 червня 1863 р., в якому автор писав про його нічний обшук
у батьківському будинку за участю 40 понятих за підозрою у зберіганні заборонених видань. Наслідком стало заслання українського народолюбця в північний Архангельськ. За словами П. П. Чубинського, однією з головних причин його висилки на північ стало відвідування ним могили Шевченка. При цьому народолюбець
риторично запитував: «Але що ж злочинного у відвідуванні могили нашого дорогого поета?» [14, арк. 1–1 зв.].
Діячі українських громад вивчали й обговорювали поетичну
спадщину Кобзаря. Одним з таких місць зібрань народолюбної
молоді Києва став будинок Коперницького по Кузнечній вулиці,
де проживала родина Віктора й Якова Габелів. За спогадами українського народолюбця Б. С. Познанського, в їхньому помешканні
збиралася студентська молодь, читалися твори Тараса Шевченка
і Олександра Герцена, велися бесіди з діячами київської громади
[20, с. 78].
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Учасники українських громад прагнули поширювати Шевченкове слово в різних куточках України, залучаючи до своєї діяльності молодих людей. Так, у 1860 р. В. Б. Антонович встановив
контакт з Анатолієм Свидницьким. Через рік П. О. Куліш залучив
його до співпраці з часописом «Основа» [12, арк. 329]. У 1861 р.
А. П. Свидницький через злидні припинив навчання в Київському університеті Св. Володимира і переїхав до Миргорода. Спілкування в українському інтелектуальному середовищі, яке тривало
в Києві, дало позитивний результат на Полтавщині.
Цікаво, що в Миргороді А. П. Свидницький квартирував
у тому будинку, де в 1845 р. перебував Т. Г. Шевченко, який приїжджав до свого приятеля, поміщика Павла Шершевицького. Але
головне те, що український народолюбець уже в 1861 р. організував недільну школу та громадську бібліотеку, в якій популяризував
твори українських авторів, насамперед Тараса Шевченка. Читання Шевченкових творів А. Свидницьким викликало великий інтерес у молоді та навіть літніх людей. Український народолюбець
роздавав твори для читання, а бажаючим продавав брошури-метелики з Шевченкових творів за 1 і 3 коп. За спогадами І. Зубковського, в той час у Миргороді не було хати, де б не мали творів Кобзаря, таких як «Катерина», Наймичка», «Три тополі» та ін. Численні вірші Т. Г. Шевченка перекладалися на пісні і співалися на «вулицях» та «вечорницях» українською молоддю [13, арк. 1, 3].
Українські громадівці розповсюджували твори Тараса Шевченка і на Правобережній Україні. Так, на Житомирщині роздавав
і продавав селянам Шевченкові твори учасник Київської української громади Кость Михальчук. У лютому 1862 р. в його будинку
було знайдено 330 книжок і рукописів, у тому числі поезії Кобзаря. Українські твори К. П. Михальчук отримував на квартирі
В. Б. Антоновича в Києві [30, арк. 1–2, 4 зв.].
Із показань Володимира Синьогуба від 27 квітня 1863 р. стає
відомо, що 8 квітня 1862 р. він познайомився на вечірці університетської молоді на Кузнечній вулиці в Києві з А. О. Красовським,
отримавши від нього «малоросійський наряд» та 14 заборонених
революційних книжок, серед яких «Колокол», «Полярная звезла», «Войнаровский» К. Рилєєва та рукописні вірші Т. Г. Шевченка («Сон» та ін.). Всі ці книжки були передані В. С. Синьогубом П. П. Чубинському [27, с. 77–78].
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З матеріалів ЦДІА України у Києві відомо, що українські «метелики», в тому числі твори Т. Шевченка, П. Куліша, Г. Ф. КвіткиОснов’яненка, з друкарні П. Куліша у Петербурзі направлялися до
Києва до дружини відставного штабс-капітана Катерини Кац, яка
зі своєї квартири в Лебідській частині Києва з будинку титулярної
радниці Лобко висилала їх на комісію для розпродажу. Крім того,
в 1861 р. вона розсилала такі книжки на продаж у Дубно, Одесу
та в Чернігів Степану Носу, ідейному лідеру місцевої української
громади [29, арк. 15–15 зв.].
Громадівці 1860-х рр. прагнули відродити статус української
мови як мови навчання. За умов, коли вся система освіти в Наддніпрянській Україні була переведена на російську мову викладання, діячі громад почали організовувати недільні школи, де викладання велося рідною мовою (українською і російською за бажанням учнів). До речі, утворенням недільних шкіл за свого життя цікавився Т. Г. Шевченко. З цією метою він направляв листи до
Києва, Чернігова й Харкова, в яких прагнув з’ясувати, як працюють недільні школи. Тільки для київських та чернігівських шкіл
поет-патріот направив 150 примірників «Кобзаря». 21 листопада
1860 р. коштом автора і накладом 10 000 примірників було дозволено друкувати «Букварь южнорусский».
Незважаючи на недугу, Тарас Шевченко опікувався розсилкою видання по Україні. Тисячу примірників видання він відіслав
у Полтаву до Ткаченка для передачі керівникам недільних шкіл,
тобто полтавським громадівцям. Ще одну тисячу екземплярів
поет відіслав до Києва М. К. Чалому для направлення в повітові
школи. Є дані про спроби Тризни отримати дозвіл на розповсюдження Шевченківського «Букваря» на Чернігівщині. Видання
доходило до читачів. Так, 8 січня 1861 р. діячі київських недільних шкіл листовно висловили поету подяку за надіслані на користь шкіл 50 екземплярів «Кобзаря». Лист підписало 67 осіб [16,
с. 582–583; 34, с. 94–95]. Як бачимо, справа недільних шкіл ідейно
і практично об’єднала Тараса Шевченка і тих українських діячів,
які в 1861 р. організаційно згуртувалися в українських громадах.
Окрім недільних шкіл, важливою справою київських громадівців стали щоденні школи. Навесні 1861 р. вони відкрили щоденну для дітей Новостроєнки, Солом’янки та Протасового Яру
в Києві. В навчальному закладі вчилося близько 100 учнів. При
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цьому велика увага приділялася вивченню художніх творів українською мовою. Особливо учні захоплювалися Шевченковими творами: поемою «Катерина», баладою «Тополя» тощо [22, с. 67].
Прикметно, що прибувши до Києва десь на початку вересня
1861 р., А. О. Красовський влаштувався вчителем малювання в чисто українську школу, започатковану Загурським. Туди з часом
А. О. Красовський міркував віддати свого сина Андрійка, якщо
намір створити «Тарасову школу» не справдиться. Мова йшла про
недільну школу, яка мала відкритися на пошану Тараса Шевченка
послідовниками і прихильниками великого українського поета.
На початку 1862 р. цей задум вдалося втілити в життя.
Такі самi освітньо-культурницькі форми діяльності запроваджували й учасники Полтавської української громади, які на початку 1860-х рр. засновували недільні школи. У процесі викладання
рідною мовою вони використовували Шевченкове слово, зокрема
«Букварь южнорусский», написаний талановитим знавцем української мови. Взагалі полтавські громадівці з повагою ставилися до
постаті Тараса Шевченка. Так, у листі Д. П. Пильчикова до В. М. Білозерського від 1 серпня 1861 р. український народолюбець називав
Кобзаря «великим поетом» [15, с. 49–50, 55].
У замітці О. Я. Кониського (Олександра Переходовця)
«З Полтави (1 янв. 1862)», опублікованій в часопису «Основа»,
йшлося про те, що з 1 жовтня 1861 р. діячі Полтавської української громади О. І. Стронін та Д. П. Пильчиков організували по
неділях народні лекції з різних галузей знань, які викликали зацікавленість слухачів [21, с. 52–54]. Цікаву деталь подав інший
український народолюбець В. С. Шевич, який у листі із Лубен до
А. М. Шиманова від 28 грудня 1861 р. засвідчував: «Строніна на руках виносив народ за читання народних лекцій в недільній школі»
[3, арк. 483–484].
Ця інформація доповнюється даними М. Гніпа, який зазначав, що О. І. Стронін та О. Я. Кониський проводили в недільних
школах народні читання, під час яких читали твори українських
і російських письменників та поетів, у тому числі Т. Г. Шевченка.
О. І. Стронін не обмежувався популяризацією Шевченкового слова в недільних школах, а використовував для цього лави полтавської гімназії, ознайомлюючи з творчістю Кобзаря учнів старших
класів [2, с. 11, 29].
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Взагалі О. І. Стронін комплексно підходив до популяризації
знань про Т. Г. Шевченка. Про це свідчить програма українського
народолюбця, в якій постать Тараса Шевченка знайшла своє місце в такому предметі, як всесвітня історія. «Кобзар» Т. Г. Шевченка поставлений першим пунктом й у програмі О. І. Строніна з літературного читання [3, арк. 113 зв.].
ІІІ Відділ в. й. і.в. канцелярії помітив активну діяльність діячів
Полтавської української громади в народі, хоча за прагненням поширити письменність і народну освіту засобом розповсюдження
творів Тараса Шевченка, Марка Вовчка і Пантелеймона Куліша
вбачав приховану мету – «відновлення малоросійської національності» [3, арк. 19–19 зв.].
Могутнє Шевченкове слово використовували у своїй діяльності й чернігівські громадівці. Показово, що в 1862–1863 рр.
українські народолюбці організували в Чернігові аматорський
театральний колектив під назвою «Товариство кохаючих рідну
мову», або «шановців своєї народності». В репертуарі народного
театру своє помітне місце посіли й вірші Т. Г. Шевченка, які викликали увагу слухачів [15, с. 57].
Творчу спадщину Кобзаря любив ідейний лідер Чернігівської
української громади С. Д. Ніс. Відомо, що Степан Данилович зберігав у своєму помешканні поему Тараса Шевченка «Гайдамаки».
Жандарми знайшли в українського народолюбця 197 примірників
цього твору Кобзаря [25, с. 51].
Значущу роль творчості Тараса Шевченка повною мірою розуміли харківські громадівці. Так, у своєму листі до західноукраїнських однодумців від листопада 1862 р. вони звертали увагу на
те, що «гіркі і правдиві співи Тараса» змусили українців придивитися «до тяжкої долі України». «Те, що посіяв по Україні Тарас, –
писали українські народолюбці з Харкова, – за десять років його
неволі зійшло густо і зелено, а великі наші народолюбці Костомаров і Куліш, пильнуючи за тим сходом, виполювали усякі будяки
і помагали йому виростати і укріплятись». Харківські громадівці
прямо визнавали свій ідейний зв’язок з Кобзарем: «Все, що є в наших душах українського – це недавній схід посіяного Тарасом»
[15, с. 60; 11, с. 228–229].
Донесення М. М. Анненкова шефу жандармів В. А. Долгорукову про «існування малоросійської партії» на Правобережній
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Україні від 17 березня 1863 р. показало вплив авторитету постаті
Кобзаря в цьому регіоні імперії. «Шевченко має тут, особливо між
малоруської молоді, – сповіщав М. М. Анненков, – багатьох гарячих прихильників і, як здається, не стільки за поетичний талант,
яким він був наділений, скільки за революційний напрям своїх
творів» [27, с. 44]. У доповнення до цього 16 листопада особистий
секретний агент М. М. Анненкова сповіщав, що «…В мм. Києві,
Полтаві і Харкові існують таємні товариства неблагонадійних, котрі не належать виключно малоросійській нації, але тільки нібито
обхохлачені іззовні і прикриті назвою «громад», але в сутності суть
ніщо інше, як послідовники Іскандера і, як можна передбачати,
відродження партії зрадника Михайлова» [27, с. 182].
За даними В. Міяковського, наприкінці лютого 1863 р. шеф
жандармів В. А. Долгоруков отримав анонімний донос, в якому
йшлося: «Із праха Шевченка виродилася ціла шайка самих ревних сепаратистів і ненависників Росії. Тепер головне гніздо їхнє
в Києві, але деякі з них склали групу навколо «Основи», в котрій
майже будь-яка стаття пахне революцією і відрубністю Малоросії» [18, с. 54–55; 32, арк. 2].
Київські громадівці вели публіцистичну полеміку з прибічниками націонал-шовінізму, використовуючи при цьому творчість Кобзаря. Так, П. Г. Житецький опублікував у часопису «Основа» (№ 3 за 1862 р.) статтю «Русский патриотизм (ответ «Дню»)»
[9]. У ній український народолюбець виступив проти шовіністичних думок В. І. Ламанського в газеті «День» (1862, № 2), який визнавав лише поняття «російський патріотизм» і, по суті, заперечував право українців на повноцінне життя, на глибоку любов
до Батьківщини, коли стверджував, що вони ніколи не створять
мови, науки і освіти. Опонуючи В. І. Ламанському, П. Житецький
стверджував: «…Доля Української мови і літератури залежить від
самого народу…» [15, с. 40–42; 9, c. 21].
Заперечуючи В. І. Ламанському, П. Г. Житецький акцентував
на творчості Т. Г. Шевченка, яка мала величезний вплив не тільки на українців. Поезія Кобзаря ввела українців, кажучи словами
П. Г. Житецького, «у сім’ю слов’янських народів, як індивідуальне
ціле, як живу особистість, – особистість, отже, типово відмінну
і від польського народу, і від росіян» [15, с. 40–42].
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Київські громадівці мали наміри організувати публічні читання (лекції) та вистави. Так, 19 березня 1863 р. українські народолюбці організували «вокальний та інструментальний концерт
із живими картинами», зокрема, декламуючи твори низки російських та українських майстрів слова, в тому числі Т. Г. Шевченка
[15, с. 43].
Харківські громадівці дбали про увічнення пам’яті Кобзаря.
4 березня 1862 р. силами української громади в Харкові було організовано вечір пам’яті Т. Г. Шевченка, на якому зібрали 290 крб. Ці
гроші виділяли для бідних студентів і підготовки молоді до вступу
в університет [15, с. 69].
Таким чином, постать Тараса Шевченка мала помітний вплив
на ідеологію та діяльність учасників українських громад Наддніпрянщини. Українські народолюбці не тільки вшановували
пам’ять великого поета-патріота, а й поширювали Шевченкове
слово, започатковуючи недільні і щоденні школи, відкриваючи
народні читальні, розповсюджуючи твори Кобзаря серед різних
верств населення. Все це сприяло консолідації українських народно-демократичних сил, сприяло кристалізації української національної свідомості.
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ПОСТАТЬ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД
ТА ГУРТКІВ НАДДНІПРЯНЩИНИ
70–80-х рр. ХІХ ст.
Показано, як у 70–80-х рр. ХІХ ст. учасники українських громад і гуртків
вивчали, публікували й розповсюджували вільнолюбну й народолюбну Шевченкову
поетичну спадщину, досліджували її мовні надбання, покладали вірші Кобзаря на
музику. Стверджено, що важливими напрямами діяльності українських народолюбців Наддніпрянщини стало також увічнення історичної пам’яті про Т. Г. Шевченка
проведенням щорічних Шевченкових роковин, доглядом за могилою Кобзаря тощо.
Доведено, що особливо активна діяльність з вивчення й увічнення образу Т. Г. Шевченка притаманна учасникам Київської Старої громади, які використовували будь-яку
можливість для придбання творів геніального українського поета, прагнули опублікувати
нові видання Шевченкових творів, залучали студентську молодь до вивчення мовної
спадщини Кобзаря. Сильним емоційним засобом популяризації поетичного таланту
Т. Г. Шевченка стало покладення його віршів на музику. Розглянуто вплив історичної
постаті Т. Г. Шевченка на національно-культурницьку діяльність українських громад
і гуртків Єлисаветграда, Одеси, Харкова і Чернігова, що сприяла формуванню і становленню української національної ідентичності, консолідації учасників українського
національного руху. Зроблено висновок, що в діяльності українських громад і гуртків
70–80-х рр. ХІХ ст. постать Т. Г. Шевченка посіла помітне місце і мала важливе націотворче й культуротворче значення.
Ключові слова: Т. Г. Шевченко, українські громади, Наддніпрянщина,
увічнення пам’яті Кобзаря, українські народолюбці.

ЛИЧНОСТЬ Т. Г. ШЕВЧЕНКО
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКИХ
ОБЩИН И КРУЖКОВ
НАДДНЕПРЯНЩИНЫ 70–80-х гг. ХІХ в.
Показано, как в 70–80-х гг. XIX в. участники украинских общин и кружков изучали, публиковали и распространяли вольнолюбивое и народолюбивое Шевченковское поэтическое наследие, исследовали его языковое достояние, перелагали
стихи Кобзаря на музыку. Утверждено, что важными направлениями деятельности
украинских народолюбцев Надднепрянщины стало также увековечение исторической
памяти о Т. Г. Шевченко посредством проведения ежегодных Шевченковских годовщин, ухода за могилой Кобзаря и тому подобное. Доказано, что особенно активная
деятельность по изучению и увековечению образа Т. Г. Шевченко присуща участникам
Киевской Старой общины, которые использовали любую возможность для приобретения произведений гениального украинского поэта, стремились опубликовать новые
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издания произведений Шевченко, привлекали студенческую молодежь к изучению
языкового наследия Кобзаря. Сильным эмоциональным средством популяризации
поэтического таланта Т. Г. Шевченко стало переложение его стихов на музыку.
Рассмотрено влияние исторической фигуры Т. Г. Шевченко на национально-культурную деятельность украинских общин и кружков Елисаветграда, Одессы, Харькова
и Чернигова, которая способствовала формированию и становлению украинской
национальной идентичности, консолидации участников украинского национального
движения. Сделан вывод, что в деятельности украинских общин и кружков 70–80-х гг.
XIX в. фигура Т. Г. Шевченко заняла заметное место и имела важное нациотворческое
и культуротворческие значение.
Ключевые слова: Т. Г. Шевченко, украинские общины, Надднепрянщина,
увековечение памяти Кобзаря, украинские народолюбцы.

FIGURES T. G. SHEVCHENKO
IN THE ACTIVITIES OF UKRAINIAN
COMMUNITIES AND GURTS
OF NADDNIPRYANSCHYNA 70–80-th
OF THE ХІХ cent.
It is rotined in the article, as in 70–80-th the participants of Ukrainian
societies and groups studied, published and diffused freedom-loving and narodolyubnu
Shevchenko poetic inheritance, linguistic acquisitions probed it, laid the poems of Kobzaplayer on music. It becomes firmly established that important directions of activity of Ukrainian
populists (narodolyubciv) of Naddnipryanschinа were become also by immortalization of
historical memory about T. G. Shevchenko by the mean of leadthrough of annual Shevchenko
of anniversaries, care of grave of Kobza-player and others like that. It is well-proven that
especially active activity from a study and immortalization of appearance of T. G. Shevchenko
is inherent the participants of Kievan Old society, which used any possibility for acquisition
of works of the of genius Ukrainian poet, aimed to publish new editions of Shevchenkovikh
of works, brought over student young people to the study of linguistic inheritance of Kobzaplayer. The strong emotional mean of popularization of poetic talent of T. G. Shevchenko
was become by the laying-on of his poems on music. Influence of historical figure of
T. G. Shevchenko is considered on national cultural activities of Ukrainian societies and
groups of Elisavetgrad, Odesa, Kharkiv and Tchernihiv, that instrumental in forming and
becoming of the Ukrainian national identity, consolidation of participants of Ukrainian
national motion. A conclusion is done, that in activity of Ukrainian societies and groups
70–80-th the figure of T. G. Shevchenko occupied item noticeable place and had important
naciotvorche and kul’turotvorche.
Keywords: Taras Shevchenko, Ukrainian community, Upper Dnieper Area
(Naddnipryanschyna), commemorating Taras Shevchenko, Ukrainian populists
(narodolyubtsі).
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У

же на початку 1870-х рр. «антракт в історії українського національного руху» відійшов у минуле. Українські громади Наддніпрянщини відновили свою діяльність. Одним із важливих ідейних чинників подальшого поступу українських національно-визвольних змагань,
як і в 60-х рр. ХІХ ст., залишалася постать геніального українського поета-мислителя Т. Г. Шевченка. Звернення до образу Кобзаря,
збереження історичної пам’яті про нього стало справою українських
громад та гуртків Наддніпрянщини 1870–1880-х рр.
Ця важлива й цікава тема вже знаходила часткове відбиття
у працях сучасних українських істориків. Зокрема, чимало для її
вивчення зробив київський дослідник А. М. Катренко. В його наукових статтях, навчальних посібниках неодноразово прямо чи
опосередковано накреслювалися та розкривалися деякі важливі сюжети про вплив постаті Т. Г. Шевченка на український рух
зазначеного періоду, показувалися основні моменти діяльності
українських громад і гуртків щодо збереження історичної пам’яті
про життя та діяльність Кобзаря [11–14]. Окремі аспекти зазначеної теми вивчали також І. Забіяка (про Шевченкіану на сторінках
журналу «Киевская старина»), В. Короткий (про участь В. Б. Антоновича в увічненні пам’яті Т. Г. Шевченка) тощо [10; 19].
Утім, відзначення в нинішньому році 200-річчя від дня народження Кобзаря дає чудовий привід розглянути тему «Постать Т. Г. Шевченка в діяльності українських громад та гуртків Наддніпрянщини 70–80-х рр. ХІХ ст.» на основі додаткового
включення до наукового обігу як віднайдених нами деяких архівних першоджерел, так і актуалізації цілого ряду документів та наративів із творчої спадщини С. О. Єфремова, О. Ф. Кістяківського, О. Я. Кониського, М. А. Славінського та інших українських
діячів, що були надруковані в археографічних публікаціях останнього періоду [1; 8; 26–32; 31; 37, 38; 6; 7; 15; 16; 36]. На наш погляд, усе це дозволяє глибше розглянути зазначену тему, що сприятиме усвідомленню складного процесу формування та становлення української національної ідентичності та ролі в ньому світлого образу Т. Г. Шевченка.
Насамперед, зазначимо, що одним із найвпливовіших осередків національно-визвольних змагань, як і в попереднє десятиліття, залишалася Київська українська громада, яка здобула назву
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«Старої». Відродивши свою діяльність у нових умовах 1870-х рр.,
старогромадівці залишалися вірними своїм ідейним уподобанням стосовно постаті Тараса Шевченка та його творчої спадщини.
Свідченням цього стало те, що вже 1875 р. вони вирішили практично втілити у життя свій задум щодо публікації творів Кобзаря.
На початку 1875 р. діячі «Старої громади» запропонували подружжю українських народолюбців-громадівців О. О. та С. Ф. Русових через свого однодумця Ф. К. Вовка надрукувати за кордоном повне видання «Кобзаря», поки не загинули рукописні заборонені твори геніального поета. Задля цього українські народолюбці здійснили необхідні заходи: викупили у братів Тараса
Григоровича рукописи Шевченкових творів, які були ретельно й
науково перевірені В. К. Вовком, а у заможних українців зібрали
кошти на видання. О. О. Русов додав до «Кобзаря» деякі спомини
[29, с. 53].
У травні 1875 р. Русови уже виїхали з рекомендаціями російських слов’янофілів через Берлін і Дрезден до чеської Праги
в Австрійську імперію, щоб організувати там видання двотомника
творів Т. Г. Шевченка. До першого тому мали увійти вірші, дозволені царською цензурою, а до другого – ті поезії, які заборонялися раніше, або могли бути заборонені при публікації. О. О. Русов
здійснював редакторську й коректорську роботу у процесі друкування «Кобзаря», який тиражувався у друкарні чеського публіциста, політичного діяча і редактора прогресивної газети «Narodni
listy» Е. Грегра. Текст видання вичитували завжди вдвох – Олександр Олександрович і Софія Федорівна.
Незважаючи на всі труднощі, у 1876 р. видання «Кобзаря»
обсягом 414 сторінок з додатками споминок про Т. Г. Шевченка І. С. Тургенєва й Я. П. Полонського було надруковано. О. О. Русов організував легальне перевезення більшої частини накладу
першого тому в Наддніпрянську Україну. Натомість другий том
поширювався нелегально. Допомогу у розповсюдженні «Кобзаря» обіцяв надати М. П. Драгоманов, який вже перебував на еміграції та дуже тішився з нового видання творів Т. Г. Шевченка [13,
с. 77; 26, л. 95 об.; 24, л. 1–225; 29, с. 54–56].
Цікаво, що перший том празького видання «Кобзаря» викликав великий інтерес і у панів, і у простих селян. Перші з них, щоб
придбати Шевченкові твори, інколи не шкодували за «Кобзар»
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кругленької суми. Так, відомий український діяч Є. Х. Чикаленко
засвідчував у своїх спогадах, що один з панів виклав за цей томик
25 крб. Тоді такої суми цілком вистачало, щоб купити десятину
землі. Звичайно інтерес до «Кобзаря», як і взагалі до українських
книжок у той час, не означав, що у читачів панського або селянського походження вже була національна свідомість. Напевно,
можна вести мову про пізнавальну зацікавленість талановитою
поезією, написаною рідною мовою [40, с. 123].
Учасники українського національного руху цілком свідомо вивчали твори Т. Г. Шевченка. Так, Ф. К. Вовк, який разом із
О. О. Русовим репрезентував ліве крило Київської Старої громади, за згадками С. Ф. Русової, носив у потайній кишені маленьке
празьке видання нелегальних віршів «Кобзаря» [29, с. 45].
Українські народолюбці з великим пієтетом ставилися до постаті Т. Г. Шевченка та його творів. За свідченням О. Ф. Кістяківського, учасник Київської громади Ф. Т. Панченко на одному з вечорів бажав своєму однодумцю, ідейному лідеру київських громадівців В. Б. Антоновичу, щоб той здобув таку саму славу і любов народну як народний поет Т. Г. Шевченко. Проте, на думку
О. Ф. Кістяківського, таке побажання було ні чим іншим як проявом доброго ідеалізму. Громадівці піднесли постать Кобзаря на
недосяжний п’єдестал [16, с. 82].
Київські старогромадівці мали кілька помешкань, в яких
переховували закордонну літературу, розбирали її та через гуртки розповсюджували в провінції. Відомо, що при помешканні
В. П. Науменка розміщувався склад закордонних видань творів
Т. Г. Шевченка та різних україномовних брошур. Крім того, такі
самi видання поезій Кобзаря переховувалися і продавалися в бібліотеці Вербицького на Золотоворотській вулиці [30, с. 146].
Старогромадівці опікувалися публікацією й розповсюдженням окремих поетичних творів Т. Г. Шевченка, використовуючи формат «метеликів» – невеликих науково-популярних і популярних художніх книжок для народу. Так, громадівський діяч
Л. В. Ільницький мав друкарню і разом з однодумцем М. М. Левченком утримував книжковий магазин та книгозбірню при ньому
[13, с. 79–80].
У середині 1870-х рр. у Києві друкувалися невеликі брошури
з окремими творами Т. Г. Шевченка. Так, у 1875 р. були надрукованi
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«Гайдамаки» та «Наймичка», в 1876 р. – «Катерина» та «Наймичка». Відкритий у той самий час книжковий магазин Л. В. Ільницького і М. М. Левченка, що розташувався на Великій Володимирській вулиці, в будинку П. В. Томари, біля театру, був переповнений українськими книжками та брошурами, серед яких, напевно,
знаходилися й Шевченкові твори. Достеменно відомо, що в зазначеному книжковому магазині продавалася книжка В. П. Маслова
«Т. Г. Шевченко. Біографічний нарис» (М., 1874). При цій книгарні розміщувався і склад україномовних видань [26, л. 1–15 об., 57,
95 об., опись дела; 25, л. 36 об.; 39, арк. 7 зв.].
Місцеві жандарми часто вбачали в розповсюдженні українських «метеликів» справжній «заколот», роблячи «з мухи слона».
Свідченням цього є цікава кореспонденція «Из Полтавы», опублікована на сторінках часопису «Набат», що видавався в еміграції ткачовцями – репрезентантами одного з напрямів російського соціально-революційного народництва. Автор кореспонденції
сповіщав про наявність у Полтаві як російських «народників», так
і українських «хохломанів», які зберігали деякі україномовні закордонні книжки, в тому числі й першу українську соціально-революційну брошуру «Парова машина». Він також указував на факт
продажу в Полтаві україномовних брошур-«метеликів», дозволених київською цензурою. Безперечно, серед цих видань могли
бути і твори Кобзаря. Утім, в очах місцевих чиновників, таких як
Полтавський губернатор, таємний радник М. О. Мартинов, будьяка україномовна книжка вважалася «революційним виданням».
Через таку махрову українофобію Мартинова «метелики» вилучалися з обігу, а книгопродавці припиняли їх продаж за передплатою. Всі примірники цих видань вони зобов’язувалися представити в канцелярію губернатора, де, за деякими даними, спалювалися [9, с. 10–11; 21, л. 576].
Прикметно, що все це відбувалося в центральній Наддніпрянщині до Емського указу Олександра ІІ. А після цього горезвісного акта російського самодержавства про легальне видання
й розповсюдження україномовних «метеликів», зокрема творів
Т. Г. Шевченка, не могло бути й мови. Як зазначав у своєму «Щоденнику» О. Ф. Кістяківський 19 червня 1876 р., «достатньо одного імені Шевченка, щоб одних залякати, у других викликали підозру,
третіх загубити» [15, с. 175].
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У 1876 р. ідейний лідер лівого крила Київської Старої громади М. П. Драгоманов був змушений назавжди виїхати за кордон.
Започаткувавши українську демократичну еміграцію, він організував «вільну українську пресу». Серед закордонних громадівських видань своє почесне місце посіло закордонне женевське
видання «Кобзаря» 1878 р. Драгоманівська «вільна українська
преса» фінансувалася діячами Київської Старої громади, до яких
у цій справі приєдналися учасники Київської Молодої громади.
Останню Київський губернатор М. П. Гессе назвав у «Щоденній
записці від 27 квітня 1877 р.» «товариством радикалів-українофілів». За даними цього губернського царського чиновника, на той
час київські громадівці вже переправили через Ф. К. Волкова для
М. П. Драгоманова в Женеву до 6 тис. крб [23, л. 382–383; 27].
За цих обставин єдиним каналом постачання поезій Т. Г. Шевченка у Наддніпрянщину в другій половині 1870-х рр. стало їх
нелегальне транспортування з-за кордону. Про те, що такий канал існував, свідчать матеріали ІІІ відділу Власної його імператорської величності канцелярії. З них, наприклад, видно, що в ніч
на 11 жовтня 1878 р. між Стояновським та Квасовським постами
чинами прикордонної варти на російсько-австрійському кордоні було затримано чотири тюки забороненої літератури загальною кількістю 1 150 примірників здебільшого україномовних видань. Серед іншої літератури у трьох тюках вилучено 65 екземплярів Шевченкового «Кобзаря», а в четвертому – 7 примірників
видання Т. Г. Шевченка «Княжна. Варнак. Петрусь». Закордонні
видання творів Т. Г. Шевченка, зокрема женевський «Кобзар», переправлялися через кордон у Наддніпрянщину й пізніше [2, л. 3;
30, с. 146].
Київські громадівці використовували будь-яку можливість
для придбання творів Т. Г. Шевченка, які справляли на них велике враження. Так, О. Ф. Кістяківський, перебуваючи на відпочинку в Австро-Угорщині, придбав мініатюрне женевське видання 1878 р. деяких віршів великого народного поета, серед яких
містився знаменитий «Сон». 20 липня 1880 р. він записав у «Щоденнику» про свої емоції з приводу сили почуттів і виразу, уїдливої ненависті до гноблення і рабства, притаманних цій поезії [16,
с. 208, 217].
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Навіть за вкрай несприятливих суспільно-політичних умов
1880-х рр. діячі Київської Старої громади прагнули опублікувати
нові видання Шевченкових творів. Свідченням цього став висновок Петербурзького цензурного комітету для Головного управління в справах друку про вилучення окремих місць із «Кобзаря», поданого в цензуру київським громадівцем В. Л. Беренштамом. Аналіз цього документа свідчить, що український народолюбець намагався провести через цензуру повне зібрання творів українського
поета. Однак, розглянувши запропонований «Кобзар», російська
цензура дала дозвіл на друк лише за умов «дотримання загальноприйнятого російського правопису» та здійснення 11 цензурних виїмок із текстів [35, с. 115–117].
Подібний випадок був непоодинокий. Так, у 1881 р. відомий
книгопродавець і видавець Л. В. Ільницький направив до київського цензора клопотання про дозвіл надрукувати новим виданням раніше опубліковані у Києві брошури, в тому числі «Перебендя. Дума Тараса Шевченко» та «Катерина, або несчастне дівоче кохання. Поема Т. Шевченко». Розглянувши подання цього
цензора, столичне Головне управління у справах друку підготувало висновок, згідно з яким зазначені передруки дозволялися і навіть без цензурних купюр унаслідок популярності цих творів, але
за умов публікації без будь-яких відступів «від загальноприйнятого російського правопису». У тому самому році Головне управління у справах друку повідомило Київському окремому цензорові
з іноземної цензури про заборону передруку поеми Т. Г. Шевченка
«Гайдамаки» [36, с. 187–188, 195].
Діячі Київської Старої громади, зокрема П. Г. Житецький,
К. П. Михальчук та В. П. Науменко, залучали студентську молодь
до вивчення мовної спадщини Т. Г. Шевченка. Ця робота здійснювалася в межах словникового гуртка. Одним з учасників цього осередку був М. А. Славінський, який залишив цікаві спогади.
За його згадками, словникова група студентів на чолі з Г. П. Житецьким отримала завдання вибрати всі слова з «Кобзаря». Кожне
слово і його переклад розглядалося й заносилося до спеціального
реєстру лише після детального опрацювання. При цьому встановлювався синонімічний ряд не тільки за Шевченковими текстами,
а й за іншими авторами та народною мовою. Таким чином здійснювався ретельний фразеологічний аналіз [31, с. 324–325].
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Український народолюбець Б. Д. Грінченко зазначав, що виявлені слова записувалися на картки й передавалися діячам Київської Старої громади І. О. Житецькому, О. І. Лоначевському-Петруняці, В. П. Науменку та О. О. Русову, які укладали чернеткову
редакцію словника української мови за абеткою на аркушах. У такому вигляді робота над словником тривала до кінця 1880-х рр.
Крім вищезазначених осіб, у роботі над словником брали участь
понад 20 київських громадівців. Згодом редакторську роботу взяв
на себе В. П. Науменко, як редактор журналу «Киевская старина»,
що мала на словник право повної власності. 14 лютого 1902 р. редакція зазначеного часопису передала весь матеріал для остаточної обробки Б. Д. Грінченку, який додав власний матеріал, переробив, упорядкував і видав у Києві в 1907–1909 рр. чотиритомний
«Словарь української мови», який містив понад 68 тисяч слів. Безперечно, що творча спадщина визначного майстра українського
художнього слова Т. Г. Шевченка посіла своє вагоме місце в цьому
унікальному виданні [3, с. ХІV, ХV ; 34, с. 1].
Важливо, що патріотична студентська молодь вивчала творчість Т. Г. Шевченка не за куцими «Кобзарями», дозволеними російською цензурою, а за найповнішим на той час празьким виданням, виданим незадовго перед цим за редакцією українських народолюбців Ф. К. Вовка і О. О. Русова. Ця словникова діяльність
не тільки сприяла поглибленому знанню української мови молодим поколінням громадівців, робила конкретний внесок у розвиток українського мовознавства, а й благотворно впливала на формування у «словарників» української національної свідомості [31,
с. 324–325].
Сильним емоційним засобом популяризації поетичного таланту Т. Г. Шевченка стало покладення його віршів на музику.
У цьому контексті особливу роль відіграв родоначальник української класичної музики, діяч Київської Старої громади М. В. Лисенко. У 1871 р. він створив музику до Шевченкового «Кобзаря»,
що була видана книжкою у Києві книгарнею Б. Й. Корейво [33,
с. 334]. У 1875 р. в Києві був надрукований «Збірник українських
пісень» (вип. 1) М. В. Лисенка, до складу якого увійшла «Музика
до Кобзаря» [26, л. 95].
Інтерес Миколи Лисенка до творчої спадщини Тараса Шевченка був цілком органічним. Адже, як точно зазначала україн-

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ: ІДЕЇ ТА ЛЮДИ

•177•

ська народолюбка С. Ф. Русова, М. В. Лисенко музично вимальовував ту самуУкраїну, яка так гарно поетично відображена у Шевченковому «Кобзарі». Глибока народність поетичних слів Тараса
Шевченка знаходила повну співзвучність у музичних звуках Миколи Лисенка, тим самим ставала вельми доступною розумінню
широких мас українства, завдяки органічному поєднанню рідного
слова й рідних музичних форм. Утім, справжній талант двох українських народолюбців виявлявся й там, де поезії Т. Г. Шевченка,
наприклад «Гус», «Минають дні», відбивали широкі, світові змісти. На цій основі музичні твори М. В. Лисенка демонстрували відхід, кажучи словами С. Ф. Русової, «від простоти народних форм до
складних гармоній нової музики» [28, с. 290].
За умов посилення русифікаторського курсу царизму після
Емського указу 1876 р. Олександра ІІ М. В. Лисенко був змушений погоджуватися на компроміси, щоб хоч якось доносити Шевченкове слово до слухачів. Про це свідчить запис у «Щоденнику»
О. Ф. Кістяківського від 5 березня 1877 р., в якому автор з обуренням констатував той факт, що М. В. Лисенко буде давати концерт,
де вірші Т. Г. Шевченка і лібрето «Різдвяної ночі» співатимуть у перекладі російською мовою [15, с. 374].
Після сумнозвісного Емського указу значення української
пісні помітно зростало. Про це залишив цікаві згадки Микола
Стороженко. Описуючи історико-філологічний факультет в Університеті Св. Володимира у Києві періоду 1880-х рр., він пригадував діяльність М. В. Лисенка у справі організації студентських
університетських хорів: «Велику користь робили оті хори для пробудження національного співчуття. І саме у той час, як була заборона українському слову, українська пісня, мов тая річка, текла усе ширшим прутом та захоплювала навіть тих людей, що або
байдуже, або вороже ставилися до українства» [33, с. 154]. І хоча
М. В. Стороженко в цьому зв’язку не пригадував пісні на вірші
Т. Г. Шевченка, уявити хорову діяльність М. В. Лисенка без поетичної спадщини Кобзаря просто неможливо.
Хор М. В. Лисенка представляв собою великий гурт молоді,
який складався здебільшого зі студентів Університету Св. Володимира та випускниць Київської міністерської гімназії. Значна частина цих хлопців та дівчат належала до української національно
свідомої молоді. Загальні співанки (проби) відбувалися в будин-
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ку «Мінерашок», розташованому в тій частині Царського саду, що
прилягав до Хрещатика. Учасники хору співали по три – чотири
години. У перервах між співами точилися бесіди, нерідко жваві дискусії, предметом яких були національні українські справи.
Щорічно, десь після Різдва, хор М. В. Лисенка давав публічний
концерт у Купецькому клубі. Усі ці концерти перетворювалися
на українські маніфестації і мали дуже великий успіх у слухачів.
Навесні, влітку та на початку осені хор М. В. Лисенка припиняв
співанки, хоча продовжував співи у своєрідній «Ботанічній» філії
у Ботанічному саду на т. зв. студентській гірці, що йшла спадом
уздовж Караваївської вулиці в напрямку до Безаківської. Співи
тривали тут до закриття Ботанічного саду і вирізнялися тим, що
на них виконувалися не тільки пісні лисенківського репертуару,
а й революційні та недозволені п’єси [31, с. 327–329].
Виконання знаменитих музичних композицій М. В. Лисенка
на слова Т. Г. Шевченка набуло популярності у середовищі київських громадівців. На початку 80-х рр. ХІХ ст. свідком цього неодноразово ставав молодий український народолюбець Є. Х. Чикаленко, який відвідував родинні свята у М. В. Лисенка, М. Ф. Комарова та О. О. Русова. Ці заходи часто супроводжувалися співом
Шевченкових творів прекрасного тенора О. О. Русова під акомпанемент М. В. Лисенка [40, с. 92].
Діяльність студентського хору М. В. Лисенка тривала впродовж декількох років і не залишилася непоміченою з боку царських можновладців. Так, 4 червня 1887 р. Київський губернатор Л. П. Томара повідомляв Департаменту поліції про наявність
«українофільської групи» шанувальників козацтва та Т. Г. Шевченка, яка складалася зі студентів та курсисток і об’єднувалася навколо композитора М. В. Лисенка в межах українського хору.
Учасниками хору, постійними відвідувачами М. В. Лисенка,
студентами Київського університету Св. Володимира Бірюковим,
Семенцовим, Ігнатовичем, Демуцьким, Корольковим і Поночевним зацікавився начальник Київського губернського жандармського управління В. Д. Новицький, який дав розпорядження
провести у деяких членів гуртка обшук. За його результатами було
виявлено багато українських книжок, а це само по собі вже свідчило в уявленнях жандармського генерала про їхню «неблагонадійність». Нагінки царської влади не обійшли й самого М. В. Ли-
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сенка. Тоді ж Головне управління у справах друку заборонило поширення в Росії україномовних нотних зошитів композитора-народолюбця «Збірник українських пісень» та «Музика до «Кобзаря» Т. Г. Шевченка» [36, с. 226, 227–228].
За спогадами С. О. Єфремова, головними справами Київської Старої громади стало піклування про опорядження могили
Т. Г. Шевченка в Каневі, допомога родичам українського поета,
охорона права власності на «Кобзар» тощо. Все це слугувало збереженню історичної пам’яті про Тараса Шевченка [7, с. 510; 13,
с. 80].
За свідченнями чиновника Київської контрольної палати
В. Г. Веледницького, Київська Стара громада притягувала студентську молодь, гімназистів та учителів народних училищ, які
утворювали коші, зокрема чорноморський, полтавський, харківський, миргородський та ін. В окремих випадках, таких як щорічні Шевченкові дні («щорічні поминки Шевченка»), учасники
всіх цих кошів збиралися разом [1, л. 2]. Таким чином, консолідуюча роль заходів з увічнення пам’яті Кобзаря не викликала сумніву навіть у сучасників, далеких від симпатій українському національному руху.
Ця діяльність не припинялася й у важкі роки консервативноохоронної урядової реакції за часів царя Олександра ІІІ. Діячі Київської Старої громади залишили про Шевченкові роковини неодноразові згадки, в тому числі поетичні. Так, з-під пера М. П. Старицького вийшли вірші «На спомин Т. Г. Шевченка» (1881) та «На
роковини Шевченку (До поновлення могили)» (1882). Ці поетичні дописи свідчили, що автор від імені покоління народолюбців
емоційно згадував заповіт «братерства та любові» свого пророка,
«батька нашого» і сподівався, «що спадуть кайдани вікової зими»,
висловлював думку про невмирущість «Кобзаря нашого незабутнього» [32, с. 65–66, 70–71]. Подібні поетичні рефлексїї М. П. Старицького не пройшли повз увагу царської цензури, яка 1884 р. заборонила поетичні дописи «На спомын Т. Г. Шевченко» та «На роковыны
Т. Г. Шевченко», що планувалися до публікації у складі підготовленого до друку альманаху «Рада» [36, с. 206–208].
Аналогічні поетичні рефлексії під назвою «На Шевченковому вечорі (26 лютого 1882 року)» належали іншому відомому діячу Київської Старої громади 1880-х рр. О. Я. Кониському. В ньому
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поет-народолюбець констатував стан «довгої, темної ночі» і запитував, «коли те сонечко ясне пригріє?», сподіваючися на кінець
ночі і постання «теплого, ясного ранку», на благословення «промінням волі» [17, с. 540–541].
Мемуарні свідчення про Шевченкові свята за участю діячів
Київської Старої громади залишив М. А. Славінський. За його
споминами, ці урочисті меморіальні заходи збирали переповнені зали, хоча відбувалися конспіративно на приватних квартирах.
Досить часто Шевченкові свята відзначалися в помешканні родини Лисенків на Рейтарській вулиці. Там був просторий зал з фортепіано, де видатний український композитор-народолюбець
М. В. Лисенко давав свої приватні лекції з музики. Задля конспірації на Шевченкові дні припадало якесь родинне свято Лисенків. Щоб у поліції чи в жандармів не було жодних підозр, доповідь
про Кобзаря робилася у Лисенків за вечерею. На одному з таких
свят громадяни прослухали дві доповіді. Одну – від старогромадівців зробив В. П. Науменко, а другу – від молодогромадівців –
М. А. Славінський. Гості слухали доповіді й вечеряли запашною
гускою з яблуками [31, с. 348, 350].
Траплялося й так, що Шевченкові свята проходили в центрі
Києва, біля самого Хрещатика на Лютеранській вулиці, у приміщенні фотоательє Висоцького. Цей діяч належав до української
школи польських поетів, розмовляв українською і допомагав чим
міг українським народолюбцям. Його фотоательє мало кілька входів з різних сторін і було нібито спеціально створене для конспіративних сходин громадівців, у тому числі для проведення Шевченкових свят [31, с. 349].
Шевченкові пам’ятні дні мали розпочинатися з панахиди.
Для її проведення була потрібна церква, а не приватні помешкання. І хоч церковна служба за душу Т. Г. Шевченка не заборонялася законом, неофіційні директиви її не дозволяли. Проте настоятель старовинної Георгіївської церкви, розташованої на початку
Георгіївського провулка, біля самої Св. Софії, не відмовляв українським народолюбцям служити панахиду за народного поета, хоч
іноді, коли помічав когось небезпечного, поминав у молитвах не
простого Тараса, а «боярина Тараса» [31, с. 349].
В окремих випадках царська влада коливалася від дозволу до
заборони панахиди по Т. Г. Шевченку. Так було в 1881 р., коли ки-
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ївські громадівці, зокрема вчені Київського університету Св. Володимира В. Б. Антонович і Ф. Г. Міщенко, письменник та драматург М. П. Старицький, а також інженер Якубовський, просили
у Київського губернатора М. П. Гессе дозволу щодо урочистої панахиди з нагоди 20-х роковин смерті народного поета. Позитивному рішенню губернатора посприяв сенатор першого департаменту Сенату О. О. Половцев, який ревізував Київську і Чернігівську
губернії в 1880–1881 рр. Цьому царському чиновнику гарантував
«величайший порядок» під час панахиди особисто О. Ф. Кістяківський.
Однак тодішній панахиді, призначеній на 2 березня 1881 р.
в Софійському соборі, не судилося відбутися. Адже напередодні, 1 березня, народовольці вбили царя Олександра ІІ в СанктПетербурзі. Тоді ж Київський губернатор запросив В. Б. Антоновича і рекомендував йому відкласти панахиду по українському поету. Обстановка тоді була напруженою. Ще за кілька днів до царевбивства київський цензор В. Л. Рафальський не дозволив публікацію кількох статей про Т. Г. Шевченка, підготовлених для часопису «Заря» на 26 лютого 1881 р. [16, с. 303, 395, 555; 36, с. 182].
Незважаючи на важкі часи політичної реакції, що встановилася за правління царя Олександра ІІІ, київські громадівці не припиняли діяльність з увічнення пам’яті геніального українського
поета. Особливої актуальності набуло питання про впорядкування могили Кобзаря, адже у жовтні 1882 р. дерев’яний хрест на могилі Т. Г. Шевченка прогнив і звалився [35, с. 119].
Невипадково, у лютому 1883 р. на київській квартирі
О. Ф. Кістяківського відбулося невелике зібрання українолюбців,
присвячене облаштуванню могили «батька Тараса», яка на той перебувала у повному запустінні. Витрати по приведенню у порядок
святого для кожного свідомого українця місця взяв на себе відомий український колекціонер і меценат В. В. Тарновський. Тоді ж
ухвалили доручити В. В. Тарновському разом із інженером О. Якубенком і українським бібліографом, критиком, фольклористом
і лексикографом М. Ф. Комаровим підготувати проект облаштування могили, яка мала представляти собою насипаний курган висотою у три сажені зі встановленим на ньому такої самої висоти чавунним хрестом [16, с. 390, 539, 574].
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19 лютого 1883 р. відбулося ще одне зібрання українських народолюбців за участю В. Б. Антоновича, Д. І. Багалія, М. В. Лисенка, Ф. Г. Міщенка, В. П. Науменка, Ф. Т. Панченка, В. Ф. Симиренка, Є. К. Трегубова. У ході обговорення розглядалися прибуткові й витратні друкарські суми та благодійні кошти, які складалися з внесків та виручки за книжки. Примітно, що найбільшим
був Шевченківський друкарський фонд, який складався з сум від
продажу творів народного поета. У березні 1883 р. мало вийти
нове видання «Кобзаря» накладом 6 тис. примірників, що дозволяло отримати 6 тис. крб. чистого прибутку готівкою. Проте одного разу петербурзьку друкарню, в якій тиражувався «Кобзар»,
відвідав М. О. Любимов, професор фізики Московського університету, один із найближчих однодумців російського журналіста й
публіциста консервативно-охоронного напряму М. Н. Каткова. Дізнавшись, що там друкується Шевченкова збірка поезій, він висловив думку про необхідність заборони цього видання [16, с. 390–391,
414, 545].
За кілька днів, 26 лютого 1883 р. київський старогромадівець
Ф. Т. Панченко улаштував чергові 26-ті Шевченкові роковини, чи
не кращі за інші роки. На урочистий захід зійшлося 150–200 осіб.
Приміщення прикрашав бюст видатного поета-народолюбця,
увінчаний вінками. Деякі жінки були вдягнуті в українські національні костюми. У Шевченкових читаннях брали активну участь
О. Я. Кониський, С. М. Кулябко, В. П. Науменко, М. П. Старицький. Народолюбці згадували життя поета, вели мову про його історичне значення. На вечорі співав хор, яким керував М. В. Лисенко. Урочистий захід мав проходити за програмою, заздалегідь
схваленою комісією. Це мало б гарантувати учасників від дій,
які б виходили за межі офіційно дозволеного культурництва. Проте в перебігу заходу педагог і журналіст С. М. Кулябко порушив
програму і проголосив обвинувальну промову «з явними натяками на події і утиски». Це викликало загальне невдоволення. До
того самого очевидно радикали розвішали на стінах україномовні
прокламації [16, с. 394–395; 13, с. 114].
Така поведінка С. М. Кулябка призвела до її критичного обговорення на засіданні Київської Старої громади, що відбувалося
у філолога-перекладача, доктора грецької словесності Київського
університету Ф. Г. Міщенка 12 березня 1883 р. Тривога громадів-
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ців була небезпідставною. Адже незабаром 16 березня того самого року член адміністрації фірми «Брати Яхненки і Симиренки»,
власник київського заводу мінеральних вод В. Качала, в залі якого
відбувався Шевченківський вечір 26 лютого, сповістив О. Ф. Кістяківського про те, що місцевий поліцмейстер веде дізнання про
цей захід. Це стало наслідком вищезазначеної промови С. М. Кулябка [16, с. 401, 537, 548].
У 1883 р. в Києві розпочав діяльність український молодіжний гурток «політиків». Цей осередок також організовував Шевченківські вечори, які передбачали слухання реферату про життя
і творчість Кобзаря, а затим музично-декламаційну частину [13,
с. 142–143].
Тим часом, 4 червня 1883 р. В. Г. Шевченко звернувся в Канівську міську управу з клопотанням дозволу на впорядкування
могили Кобзаря. Прагнучи зберегти пам’ять про великого поета,
він мав намір встановити на могилі брата новий хрест, зробити
огорожу й побудувати неподалік невелику хатку, де б розмістився
сторож. Це було конче необхідно, адже могила, залишаючися без
охорони й догляду, з часом піддавалася все більшому руйнуванню.
Як уже зазначалося, В. В. Тарновський висловив бажання
сприяти облаштуванню могили. До того самого Полтавські губернські земські збори прийняли постанову про асигнування 500
крб. задля реалізації цієї мети. Нарешті, в червні 1883 р. роботи
з облаштування могили Кобзаря розпочалися. Нагляд за їх ходом
здійснював інженер О. Якубенко за дорученням В. Г. Шевченка.
Втім, уже 26 червня 1883 р. Київський губернатор розпорядився
тимчасово призупинити роботи з облаштування могили, заборонивши будівництво хатини і вимагаючи доказів кровного споріднення Варфоломія і Тараса Шевченків.
Відновлення робіт на могилі Кобзаря виявилося непростою
справою. Вже 21 липня 1883 р. Полтавська губернська земська
управа виступила з клопотанням до Київського, Подільського
і Волинського генерал-губернатора не забороняти впорядкування могили Т. Г. Шевченка. Листування між Київським губернатором та Київським, Подільським і Волинським генерал-губернатором у зв’язку зі спробами перешкодити відновленню могили
Т. Г. Шевченка у Каневі тривало і на початку осені 1883 р. Лише
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16 вересня того року генерал-губернатор надав дозвіл на побудову
сторожової хати та огорожі [35, с. 118–123, 126].
Зазначене не видається випадковим. Так, 20 січня 1884 р. Київський губернатор доносив Київському, Подільському і Волинському генерал-губернатору про можливі демонстрації біля могили Т. Г. Шевченка після її відновлення. Особливо влада побоювалася «овацій» на честь Кобзаря, які могли відбутися на могилі,
після панахиди, у вигляді «сходки хохломанів» за участю численних дворян з Переяславського та Золотоноського повітів Полтавської губернії й супроводжуватися промовами українською мовою. Влада непокоїлася, що відкриття облаштованої могили приверне увагу численних симпатиків таланту Т. Г. Шевченка і може
спровокувати демонстрації й заворушення [35, с. 124–125].
За часів політичної реакції українські народолюбці не переривали традицію проведення Шевченкових вечорів пам’яті. Черговий такий захід за участю діячів Київської Старої громади відбувся 19 лютого 1884 р. у господі Кістяківських. Усього там зібралося 100 присутніх, серед яких дорослі прихильники таланту Кобзаря і діти. Учасники вечора переглянули домашню виставу, після
якої розпочалися танці, співи та музика. Син інспектора народних училищ 1-го району Київської губернії Д. О. Синицького декламував один із найнелегальніших творів Т. Г. Шевченка – поему
«Кавказ». Примітно, що саме ця Шевченкова поема була найулюбленішою й декламувалася на студентських вечірках. За три дні до
цього вечора вона читалася на зборах київської молоді в присутності 300 осіб обох статей.
Черговим твором великого українського народолюбця у виконанні Синицького мав стати «Сон», хоча О. Ф. Кістяківський
попросив декламатора прочитати лише уривок поеми, дозволений цензурою, що й було зроблено. За вечерею господар спілкувався з молоддю, говорячи їй про Т. Г. Шевченка як про національного поета, одного з найбільших «поетів-народолюбців, мученика
думки і героя праці». З молоддю спілкувалися також професор історії Київського університету В. Б. Антонович та учитель грецької
мови в Другій київській гімназії А. Д. Юркевич [16, с. 390–391, 414,
452, 545, 560, 573].
Як зазначав О. Ф. Кістяківський у своєму «Щоденнику» за
13 березня 1884 р., незабаром проти українських народолюбців
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«піднялося гоніння», спровоковане вбивством народовольцями
відомого російського жандарма, підполковника Г. П. Судейкіна.
За цих обставин влада заборонила проведення 26 лютого Шевченкових поминок. Тоді молодь відправила панахиду по поету-народолюбцю у Троїцькій церкві, наслідком якої став документ від
генерал-губернатора до таємного радника, попечителя в учбовому
окрузі С. П. Голубцова, що спричинив розшук у київських гімназіях
[16, с. 458, 527].
У 1880-х рр. навколо Київської Старої громади виникло три
українські молодіжні гуртки чисельністю 75 осіб, які працювали
над виданням «Хрестоматії». Це і послужило основою для їх найменування «хрестоматійниками». У цьому українському студентському середовищі особливу роль відігравали вечори на честь великого
Кобзаря. На подібних вечірках заслуховувалися реферати, виконувалися хорові й солові співи, читалися вірші [13, с. 136–139].
Дні Шевченкових роковин викликали підвищену увагу з боку
царської влади, яка особливо побоювалася заходів на могилі Кобзаря в Каневі. У цьому контексті вельми промовистим є лист Київського губернатора до Київського, Подільського і Волинського,
Тимчасового Чернігівського і Полтавського генерал-губернатора
від 4 березня 1886 р. У ньому йшлося про те, що, за даними начальника Київського губернського жандармського управління
В. Д. Новицького від 1 лютого того самого року, діючі в Києві та
Полтаві «українофільські гуртки» мали намір підготувати якійсь
захід «до дня поминок по Шевченку».
На думку начальника київських жандармів, учасники названих гуртків могли з’їхатися 26 лютого на могилу українського поета і організувати там «яку-небудь тенденційну демонстрацію».
Отримавши це повідомлення, Київський губернатор доручив Київському повітовому справнику, не вдаючися до розголошення,
посилити пильність і поліцейський нагляд за місцем Шевченкової могили. Утім, день 26 лютого 1886 р. пройшов у Каневі спокійно – н
 а могилі Кобзаря не було відвідувачів [38, арк. 26–26 зв.].
Діячі Київської Старої громади багато зробили для розвитку української справи в інших містах і містечках Наддніпрянщини. Так, за даними Міністерства внутрішніх справ Російської
імперії, «особливим сприянням» М. П. Драгоманова користувався М. Ф. Лободовський. Цей діяч Харківської української громади втратив місце сільського учителя в Харківському учбовому
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окрузі. Натомість він знайшов прихисток на Волині, завдяки родині Косачів, родичів М. П. Драгоманова. Так, Петро Косач надав
М. Ф. Лободовському посаду волосного писаря.
На початку 1876 р. у Новоград-Волинському повіті, в селах
Райківської волості серед простолюдинів, особливо поміж учнів
сільських шкіл, стали розповсюджуватися українські книжки
і брошури, в тому числі твори Т. Г. Шевченка. Всі ці друковані видання безкоштовно і у великій кількості роздавав селянам, учителям та учням старших класів сільських шкіл М. Ф. Лободовський.
Таке «ходіння в народ» українського народолюбця забезпечував
П. Косач, який передав йому тюк з книжками. Серед книжок, розданих селянам М. Ф. Лободовським, значилася поема Т. Г. Шевченка «Гайдамаки» [22, л. 59, 60, 60 об., 61, 62 об.].
Під впливом іншого ідейного лідера Київської Старої громади В. Б. Антоновича та «школи старих украйнолюбців» формувався світогляд О. І. Михалевича, який наприкінці 1870-х рр. став
одним із засновників Єлисаветградської української громади. Характерно, що основи його світогляду закладалися ще в Рівненській гімназії, де юнак любив читати Тараса Шевченка, «Основу»
та Г. Т. Бокля. Напевно, цей ідейний ґрунт посприяв утвердженню
його українських народолюбних прагнень під час навчання в Університеті Св. Володимира, де він потрапив під вплив В. Б. Антоновича та його однодумців [8, арк. 1–1 зв.].
У 1879–1880 рр. учасники Єлисаветградської української
громади за ініціативою О. І. Михалевича та тодішнього секретаря міського поліцейського управління І. К. Тобілевича поставили
завданням здійснювати українські переклади з російськомовних
популярних книжок для народу. Крім того, О. І. Михалевич запропонував близькому до себе О. К. Тарковському, який виявляв
приналежність до «Народної Волі», відгектографувати на гуртківському гектографі місцевих народовольців «Кобзарик Шевченка», з платою по 40–50 коп. за екземпляр.
Як свідчив інший єлисаветградський діяч С. М. Дудін,
О. К. Тарковський переказав йому цю пропозицію О. І. Михалевича, зазначаючи, що це мало бути перевидання з женевського
видання «Кобзаря». Вельми цікаві свідчення подав ще один член
гуртка українолюбців О. Г. Дьяченко, який зізнався, що деякі особи з цього осередку перекладачів-громадівців (до нього входили
І. К. Тобілевич, О. І. Михалевич, Є. Х. Чикаленко, О. К. Тарков-
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ський, О. Ф. Волошинов, О. Г. Дьяченко та ін.), а головним чином
відомий український народолюбець О. О. Русов, склали вибірку
з «Кобзаря» Т. Г. Шевченка з метою видати «Кобзар для дітей».
Донесення помічника начальника Херсонського губернського
жандармського управління штабс-ротмистра Дремлюги в Департамент поліції дозволяє уточнити склад укладачів цього збірника.
Це були О. О. Русов, Ф. О. Василевський та О. Ф. Волошинов.
З цього самого документа стає відомо, що на квартирі члена місцевого окружного суду Філоненка було призначено вечір
пам’яті Т. Г. Шевченка, на якому планувалося обговорити питання про видання найповнішого зібрання творів Кобзаря, а затим
«Кобзаря для дітей». Однак Шевченківський вечір пам’яті відмінили. Єлисаветградські громадівці не змогли втілити в життя низку цікавих ідей. Проте вже сама їх постановка вельми прикметна
і свідчить про прагнення українських народолюбців приступити
до перевидання й розповсюдження «Кобзаря», увічнення пам’яті
Т. Г. Шевченка в центральній Наддніпрянщині [5, арк. 30 зв., 31,
38, 45 зв., 47 зв.; 37, арк. 39, 43–44, 46].
Щорічні Шевченкові роковини відзначали й діячі Одеської
української громади. На зібраннях зачитували й обговорювали
реферати, співали українські пісні. Ці заходи з увічнення пам’яті
Кобзаря збирали не тільки учасників громади, а й симпатиків.
Приміром, 25 лютого 1879 р. Шевченківський вечір відвідало понад 100 осіб. Одеські громадівці ініціювали збір коштів для заснування в Одесі школи імені Шевченка. Всього було зібрано близько 1 400 крб. [13, с. 90].
У 1880-х рр. одеські громадівці підтримували традицію вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка. Ідейний провідник українського
громадівського осередку в Одесі М. Ф. Комаров піклувався про
видання і розповсюдження творів Кобзаря та його біографії, впорядкування могили великого поета, допомогу його родичам. У зазначений період діячі Одеської української громади продовжували проводили Шевченкові вечори [13, с. 121–122].
У 1880-х рр. Шевченківські свята відбувалися і в Харківській
Старій громаді, до кола якої входили колишній кирило-мефодіївець, талановитий оратор Д. П. Пильчиков, перекладач українською мовою «Тараса Бульби» М. В. Гоголя, збирач етнографічних
та мовних скарбів М. Ф. Лободовський, відомий український народолюбець-шістдесятник П. С. Єфименко з дружиною Олексан-
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дрою, автор українських п’єс, військовий лікар д-р В. С. Александров, знаменитий український вчений-мовознавець О. О. Потебня, член міської думи Павловський, адвокат Станіславський, професор історії Харківського університету Д. І. Багалій, А. Л. Шиманов, С. Левандовський та деякі ін. Приміщення для нелегальних
Шевченківських свят часто надавав місцевий заможний домовласник Б. Г. Філонов, який допомагав і грошима українським громадівцям Харкова.
Ці заходи супроводжувалися панахидою, інколи привітанням поважних українських громадських діячів із Києва, наприклад В. Б. Антоновича, М. В. Лисенка. Про один із таких приїздів М. В. Лисенка до Харкова взимку приблизно 1883–1884 рр.
згадував Є. Х. Чикаленко. Талановитий український композитор
був уже добре відомий. Особливо приваблювали оригінальністю й
глибоко національним змістом його невеликі твори на слова Кобзаря. «В готелі у Лисенка просто двері не зачинялися, – зазначав
мемуарист, – така маса народу до нього ходила і по ділу і без діла,
аби побачити нашого славного композитора і патріота». Приїзд М. В. Лисенка став справжньою сенсацією серед харківських
українців [40, с. 97, 98, 100, 101, 112; 29, с. 112].
Традиція організовувати Шевченківські вечірки утвердилася в діяльності Харківської студентської громади. Очевидцем такої функції цього українського молодіжного осередку у 1880-х рр.
став Є. Х. Чикаленко, переїхавши до Харкова. Ця діяльність була
пов’язана з головою зазначеної громади А. Корчак-Чепурківським, «активним і твердим українцем», згодом професором Київського університету [40, с. 96].
У 1880-х рр. Шевченкова спадщина стала об’єктом вивчення
українських молодіжних гуртків у Чернігові. Так, у 1883–1884 рр.
виник і діяв такий гурток учнівської молоді в Чернігівській духовній семінарії. Учасники цього осередку читали рукописний збірник віршів Т. Г. Шевченка, а член цього гуртка В. Т. Андрієвський
окремо організував читання творів українських літераторів, зокрема Т. Г. Шевченка. До цього гуртка, значну роль у якому відігравав Ф. І. Свідерський, мав певне відношення колишній учень
Чернігівської духовної семінарії О. Я. Миронович, в якого 15 листопада 1884 р. було вилучено «Програму українських соціалістів».
У нього ж під час обшуку вилучили й записну книжечку, в якій, зокрема, було занотовано ряд віршів Т. Г. Шевченка [11, с. 253–254].
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Вищезазначене дає можливість стверджувати, що в діяльності
українських громад і гуртків 70–80-х рр. ХІХ ст. постать Т. Г. Шевченка мала велике значення. Учасники українського національного руху вивчали, публікували та розповсюджували вільнолюбну
й народолюбну Шевченкову поетичну спадщину, досліджували її
мовні надбання, покладали вірші Кобзаря на музику. Важливими
напрямами діяльності українських народолюбців Наддніпрянщини стало також увічнення історичної пам’яті про Т. Г. Шевченка
засобом проведення щорічних Шевченкових роковин, догляду за
могилою Кобзаря тощо. Особливо активна діяльність з вивчення й увічнення образу Кобзаря притаманна учасникам Київської
Старої громади. Вплив історичної постаті Т. Г. Шевченка простежувався також у діяльності українських громад і гуртків Єлисаветграда, Одеси, Харкова і Чернігова. Ця робота сприяла формуванню і становленню української національної ідентичності, консолідації учасників українського національного руху. У діяльності
українських громад і гуртків Наддніпрянщини 70–80-х рр. ХІХ ст.
постать Т. Г. Шевченка посіла помітне місце і мала важливе націотворче й культуротворче значення.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ
ПАМ’ЯТІ ПРО Т. Г. ШЕВЧЕНКА
В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ
РУСІ НАДДНІПРЯНЩИНИ 1890–1900 рр.
Розглянуто збереження національної пам’яті про Тараса Шевченка
в ідеології та діяльності українських громад, груп та політичних товариств Наддніпрянщини наприкінці ХІХ ст. Показано діяльність з облаштування та відвідування
могили Кобзаря, з організації традиційних Шевченківських ювілеїв, читання та
розповсюдження творів Шевченка за участю «старих» й «молодих» українських
громадівців і тарасівців. Зазначено, що ці заходи відбувалися не тільки в губернських
центрах – Києві, Чернігові, Харкові, Одесі, Полтаві, а почали проникати в провінційну глибинку. Свідченням цього була, наприклад, діяльність української групи
в Олександрії. Зазначено, що вшанування пам’яті Тараса Шевченка стало важливим
проявом формування української національної ідентичності та свідомості українських
національно-демократичних сил наприкінці ХІХ ст., коли національне культурництво
в Наддніпрянщині стало трансформуватися в новий український політичний рух.
Ключові слова: Т. Г. Шевченко, українська національна пам’ять, українська
національна ідентичність, українські громади, українські політичні організації,
Наддніпрянщина.

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ О Т. Г. ШЕВЧЕНКО
В УКРАИНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ
ДВИЖЕНИИ НАДДНЕПРЯНЩИНЫ 1890–
1900 гг.
Рассмотрено сохранение национальной памяти о Тарасе Шевченко в идеологии и деятельности украинских общин, групп и политических обществ
Надднепрянщины в конце XIX в. Показана деятельность по обустройству и посещению могилы Кобзаря, организации традиционных Шевченковских юбилеев, чтению
и распространению произведений Шевченко при участиии «старых» и «молодых»
украинских громадовцев и тарасовцев. Отмечено, что эти мероприятия происходили
не только в губернских центрах – Киеве, Чернигове, Харькове, Одессе, Полтаве,
а начали проникать и в провинциальную глубинку. Свидетельством этого была, например, деятельность украинской группы в Александрии. Отмечено, что память о Тарасе
Шевченко стала важным проявлением формирования украинской национальной
идентичности и сознания в конце XIX в., когда национальное культурничество в Надднепрянщине стало трансформироваться в новое украинское политическое движение.
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Ключевые слова: Т. Г. Шевченко, украинская национальная память, украинская национальная идентичность, украинские общины, украинские политические организации, Надднепрянщина.

THE PRESERVATION OF HISTORICAL
MEMORY ABOUT TARAS SHEVCHENKO
IN THE UKRAINIAN NATIONAL
MOVEMENT OF THE UPPER DNIEPER
AREA (NADDNIPRIANSCHYNA) 1890–1900
Considered the preservation of the national memory about Taras Shevchenko
in the ideology and activities of Ukrainian communities, clubs and political societies on
the Upper Dnieper Area in the late ХІХ‑th century. Shows the activities with decorating
and visiting the grave of Kobzar, the traditional Shevchenko’s anniversaries, reading and
disseminating works of Shevchenko, which were in «olds», «youths» Ukrainian сommunity
and tarasivtsi’s. Noted that this was done not only in the provincial centers – K
 yiv, Chernihiv,
Kharkiv, Odessa, Poltava, and began to penetrate into the provincial hinterland. Evidence
of this was, for example, the activities of the Ukrainian group in Alexandria. Noted that
the commemoration of Taras Shevchenko was an important manifestation of the formation
of Ukrainian national identity and consciousness in the late ХІХ‑th century, when near
the national culturista on the Upper Dnieper Area began to show itself, a new Ukrainian
political movement.
Keywords: T. Shevchenko, Ukrainian national memory, Ukrainian national
identity, Ukrainian communities, groups, Ukrainian political organizations, Upper
Dnieper Area (Naddnipryanschyna).

П

роблема збереження історичної пам’яті про
Т. Г. Шевченка вже викликала дослідницький
інтерес у вчених. Так, дослідниця С. В. Брижицька у своїй монографії «Я не одинокий…» (Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення
національної ідентичності українців (друга чверть ХІХ ст. – середина 20-х років ХХ ст.)» проаналізувала «Книгу вражень відвідувачів могили Тараса Шевченка» за 1896–1926 рр. як джерело
становлення національної ідентичності українців. Для нашої розвідки особливий інтерес становить «Книга вражень відвідувачів могили Тараса Шевченка 1896–1902 роки» [1, с. 114–159]. Схожий сюжет – про творення українофілами Шевченкової могили як святині
впродовж 1861–1900-х рр. – розглянув у своїй монографії «Українофіли. Світ українських патріотів другої половини ХІХ століття» С. Єкельчик. Звичайно, при цьому дослідник не міг залишити
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поза увагою і таке першоджерело, як «Книга вражень…», використовуючи і матеріал кінця ХІХ – початку ХХ ст. [6, с. 51–73]. Втім,
розробка зазначеного сюжету, безперечно, важливого самого по
собі, не вирішує проблему збереження історичної пам’яті про
Кобзаря в українському національному русі рубежу ХІХ–ХХ ст.
Тому представлена стаття і ставить на меті заповнити цю лакуну
на основі спеціального вивчення документальних та наративних
джерел й опанування досягнень сучасної історіографії. Дана розвідка є продовженням попередніх статей автора із зазначеної проблематики [24; 25].
Тож перейдемо від постановки проблеми до її розв’язання.
У 90-х рр. ХІХ ст. збереження історичної пам’яті про Т. Г. Шевченка продовжувало бути важливим напрямом діяльності діячів Київської Старої громади. Силами київських громадівців ще у 1880-х рр.
було впорядковано Шевченкову могилу у Каневі. Невипадково,
як згадував М. С. Кононенко, Б. Д. Грінченко величав старогромадівців «Хранителями гроба Шевченкового» [15, с. 147]. У вересні 1890 р. М. М. Коцюбинський, який щойно побував у Каневі,
поділився своїми враженнями у коротенькій заміточці «Шевченкова могила», засвідчивши, що це святе для українства місце в той
час було належним чином доглянуто [16, с. 312–314].
Упорядкування могили Кобзаря було справою не тільки київських громадівців. Так, починаючи з 1882 р. і до 1898 р. цим святим
місцем для свідомих українців опікувався й відомий діяч Харківської української громади В. Гнилосиров. Цей послідовний прихильник Т. Г. Шевченка стежив не тільки за станом самої могили,
а й хатинки біля неї, здійснював постійні виплати за роботи І. Ядловському. Наприклад, нотатки харківського громадівця стосовно
упорядкування могили Т. Г. Шевченка показують, що в 1891 р. займалися виправленням сходів на могилу, в 1894 р. – лагодили дах
та саму хату, а в 1898 р. виникла потреба поправити огорожу могили [12].
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. могила Т. Г. Шевченка
зусиллями українських громадівців утвердилася в якості сакрального місця для свідомих українців, яке відігравало ідейно формуючу, консолідуючу світоглядну роль. Напевно, невипадково саме
на Чернечій горі влітку 1891 р. харківськими студентами І. Липою,
М. Базькевичем, М. Байздренком та випускником Київського
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університету Св. Володимира В. Боровиком було започатковано
таємну організацію «свідомих молодих українців» – Братство тарасівців. Уже самою назвою «тарасівці» вказували на органічний
зв’язок власного ідейного «Я» з постаттю Кобзаря [30, с. 16].
Із 1896 р. відвідування свідомими українцями могили Кобзаря фіксується у рукописних матеріалах «Книги вражень відвідувачів могили Тараса Шевченка», перша з яких охоплювала період від 1896 р. до 1902 р. Це цінне першоджерело, досліджене
С. А. Брижицькою, яка здійснила контент-аналіз 832 записів, із
яких 75 дозволяють ідентифікувати особу. Джерело складалося iз
124 аркушів і включало записи, розписки, начерки, вірші та малюнки олівцем. Записи «Книги вражень…» є важливим свідченням становлення української національної ідентичності.
Записуючи свої враження, відвідувачі могили Кобзаря найчастіше (30 разів) зверталися до нього як до духовного «батька»
української національної спільноти. Характерно, що ця тенденція зберігалася і в наступні роки, що простежується за «Книгою
вражень відвідувачів могили Тараса Шевченка 1904–1906 років».
Інколи зустрічалися й інші національні маркери, такі як «кобзар»
і «співець». Вони теж віддзеркалювали належність його до українського світобачення, української духовності. В цьому самому
ключі слід розуміти й підписи відвідувачів, які визначали себе як
«українці», хоча вживали і крайові самоназви, наприклад «полтавці», «черкасці» тощо. Все це свідчило про утвердження їх українського самоусвідомлення [1, с. 118, 119, 122, 124].
Записи «Книги вражень…» другої половини 1890-х рр. – початку 1900-х рр. свідчать про стійкий інтерес до постаті Кобзаря.
Так, за даними С. А. Брижицької, в 1897 р. було зафіксовано 124
записи, в 1898 р. – 156, 1899 р. – 153, 1901 р. – 136. Зафіксований
в 1900 р. лише один запис, а в 1902 р. 17 записів слід поєднувати
з 243 записами без зазначення року [1, с. 122]. Але навіть у сукупності з такими записами помітне деяке зменшення відвідувачів,
що можна пов’язати із загальним ускладненням обстановки у країні, що зумовлювалося світовою економічною кризою, посиленням соціально-політичної нестабільності.
Як свідчать записи «Книги вражень…», на рубежі ХІХ – ХХ ст.
могилу Кобзаря відвідали такі видатні репрезентанти української
національної спільноти, як О. Барвінський, М. Біляшівський,
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О. і А. Біляшівські, Я. Гулак-Артемовський, О. Кобилянська, родина М. Л. Кропивницького, А. Левицький, родина і сам М. В. Лисенко, С. Смаль-Стоцький. Могилу Т. Г. Шевченка відвідували
учителі, письменники, військові, вчені, працівники творчих професій, селяни, учні духовних закладів [1, с. 122].
С. Єкельчик встановив, що видатний український композитор і водночас діяч національного руху М. В. Лисенко відвідував Шевченкову могилу 5 червня 1897 р., 6 серпня 1898 р. і надалі майже щоліта. Разом з ним та його родиною на Чернечій горі
прагнули побувати Старицькі, Косачі, інші представники української інтелігенції та студентства. Таким чином утворювалася достатньо велика група патріотично налаштованих учасників відвідування могили Кобзаря, яка пливла до Канева на орендованому
пароплаві, співаючи українських пісень на Шевченкові поезії. На
Чернечій горі всі вони в повній тиші увічнювали пам’ять великого українського поета і мислителя. Такий ритуал повторювався із
року в рік [6, с. 69–70].
12 червня 1898 р. подорож по Дніпру в Канів, на могилу
Т. Г. Шевченка здійснила родина М. Л. Кропивницького, яка вельми шанувала особу Кобзаря. На могилі великого українського поета і мислителя М. Л. Кропивницький промовив кілька зворушливих слів, а потім із натхненням читав «Думи мої, думи» та інші
твори Т. Г. Шевченка. Ця подорож справила «найсильніше враження» на сина талановитого драматурга – В. М. Кропивницького [17, с. 42, 53].
У середовищі молодого покоління українських діячів визріла
ідея надати відвідуванню могили Кобзаря «глибоко просвітницького характеру». Так, Ф. Матушевський запропонував увічнити
пам’ять Т. Г. Шевченка, поставивши на Чернечій горі пам’ятник
і заснувавши при ньому музей та книгарню [6, с. 71].
Виявом шанобливого ставлення до постаті геніального українського поета й мислителя, прагненням зберегти пам’ять про
нього стало розміщення портретів Кобзаря у житлових приміщеннях українських національно-культурних діячів. Так, наприклад,
С. О. Єфремов залишив спомини про те, що у світлиці власного
будинку О. Я. Кониського на Бібіковському бульварі в Києві висіли портрети архієпископа Георгія (Юрія) Кониського, Тараса
Шевченка та Юрія Федьковича. Безперечно, наявність зазначе-
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них портретів, у тому числі Кобзаря, мало своє виховне значення, особливо з погляду того, що в помешкання українського діяча
«учащала переважно молодь» [9, с. 116–117].
Життям і творчістю Т. Г. Шевченка завжди цікавилися в родині корифея українського драматичного театру М. Л. Кропивницького. В будинку на сімейному хуторі «Затишок», розташованому за 120 верст від Харкова і за 20 верст від Куп’янська, було
виставлено кілька різних портретів та скульптур українського поета. У залі господи Кропивницьких стояв великий гіпсовий бюст
Кобзаря і висів чудово виконаний портрет Т. Г. Шевченка у шапці і з бородою, що привертали увагу відвідувачів оселі. Все це для
сім’ї Кропивницьких було вельми органічним. Адже «Кобзар»
Т. Г. Шевченка став для М. Л. Кропивницького «своєрідним євангелієм». Його ж дружина – Надія Василівна – теж дуже любила
цього неперевершеного майстра українського слова [17, с. 23, 77].
Такі самі згадки містяться у спогадах українського художника М. І. Жука, який на початку осені 1904 р. познайомився з відомим українським письменником І. С. Нечуй-Левицьким і, прагнучи намалювати його портрет, зайшов до його оселі на Пушкінській вулиці у Києві. Відвідувач відразу помітив великий портрет
Т. Г. Шевченка роботи російського передвижника І. М. Крамського, який висів у кімнаті поміж двома вікнами [11, с. 100–101].
Безперечно, це був знаковий елемент оселі письменника-народолюбця. І справа не тільки у формі, а й глибокому змісті Шевченкового світогляду, котрий мав величезний вплив на творчість
І. С. Нечуя-Левицького. Адже, як писав Є. М. Кротевич про цього
письменника, «справді, тільки людина, вихована на ідеалах Шевченка, могла написати такий видатний твір про непримиренного
бунтаря-селянина, як «Микола Джеря» [18, с. 98].
На рубежі ХІХ–ХХ ст. діячі українського національного руху приступили до системного вивчення життя та діяльності
Т. Г. Шевченка. Особлива роль у цій важливій справі, яка сприяла збереженню історичної пам’яті про Кобзаря, належала відомому київському громадівцю О. Я. Кониському. Життя Т. Г. Шевченка завжди цікавило Олександра Яковича «до високого ступня»,
хоча лише трансформація у Львові Літературного товариства імені Шевченка на Наукове товариства імені Шевченка у 1892 р., до
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чого він мав безпосередню причетність, спонукала його взятися за
біографію великого поета-народолюбця [14, с. 24].
Працюючи над життєписом Кобзаря, О. Я. Кониський залучав до читання своєї праці молодих українських діячів. Згадку
про це залишив М. С. Грушевський, який у своєму «Щоденнику»
від 27 квітня 1892 р. зробив запис про читання у О. Я. Кониського життєпису Т. Г. Шевченка. Це не видається випадковим. Адже
25 лютого 1892 р. М. С. Грушевський записав у «Щоденнику» факт
своїх відвідин Архангельської церкви з метою «помолитися за Тараса». В цьому самому ряді щоденникових записів майбутнього
видатного українського вченого, громадського й державного діяча
знаходимо і згадку від 15 червня 1892 р., коли він читав Т. Г. Шевченка [4, с. 155, 164, 172].
Ім’я Козбаря, як знакової постаті українства, було актуалізовано О. Я. Кониським улітку 1894 р., коли в київському помешканні М. С. Грушевського відбувся бенкет після успішного захисту цим молодим ученим магістерської дисертації в Університеті Св. Володимира. У присутності численних гостей, а це кілька
десятків осіб, О. Я. Кониський виступив з ефектною промовою,
основний зміст якої дає можливість відновити спомини С. О. Єфремова та О. Г. Лотоцького. За згадками С. О. Єфремова, О. Я. Кониський наголосив на тому, що в університетській залі на диспуті з приводу магістерської дисертації М. С. Грушевського уявно
побачив дві постаті: «…геніального співця України Шевченка та
його коронованого ворога Миколу І: заступників двох непримиренних світів, ворогів до останніх фібр своїх».
Надалі у своєму натхненному виступі О. Я. Кониський вів
про місію М. С. Грушевського утверджувати «справжню, непідкупну науку», яку вважав «найбільшою погрозою для тиранії та
деспотства». На думку оратора, правда в науці будуватиме правду
життя, і цей процес приведе до розвалу мурів «самодержавних ієрихонів» і утвердження Шевченкової мрії-надії, до відродження
України. Пророчо бриніли його слова про «повну перемогу національної ідеї над супротивними заходами» [10, с. 391–392].
Цікаві деталі цієї промови О. Я. Кониського пригадував
і О. Г. Лотоцький, який звернув увагу на слова оратора, що покаране царем Миколою І ім’я Кобзаря «промовляється тепер з повагою, як ім’я патрона наукової установи, а університетська колегія
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вінчає науковим титулом українця, що пройнятий тими самими
національними українськими ідеалами, які вперше так виразно
виявив Шевченко» [21, с. 183–184].
Тим часом робота О. Я. Кониського над життєписом Кобзаря
тривала. У листі до М. С. Грушевського від (30 листопада) 12 грудня 1894 р. він писав: «Я дбав про те, щоб до нашого столітнього
ювілею був виданий увесь Шевченко на нашій мові, щоб була його
життєпись, хоч така, як я спроможне скласти, коли ніхто кращої
не дає…» [20, с. 87].
О. Я. Кониський прагнув популяризувати постать Т. Г. Шевченка в різних регіонах. Так, з його листа до М. С. Грушевського
від 3 (15) березня 1896 р. дізнаємось, що Олександр Якович направив замітку «Памяти Т. Г. Шевченка» щодо роковин українського поета, написавши «обережно, але з вогнем», в редакцію
«Крымского Вестника». Севастопольці з інтересом прочитали замітку О. Я. Кониського, а 24 лютого 1896 р. опубліковали її. Наступного дня в місцевому соборі севастопольці справили справді
урочисту панахиду, затим поминки. Звістку про ці події телеграфно подали до «Нового времени», де її розмістили на примітному
місці. До О. Я. Кониського севастопольці теж направили гуртову
телеграму, написавши текст українською мовою. В ній вони щиро
дякували українському народолюбцю «за теплі слова про батька
українського слова Тараса…». Окрім того, постать Т. Г. Шевченка
була пом’янута в Сімферополі і в Ялті [20, с. 128–129].
На думку О. Я. Кониського, потрібно було б зібрати звістки про всі відозви і промови, які були зроблені в Росії і в Австрії
в Шевченкові роковини того 1896 р., систематизувати їх і видати в «Записках Наукового товариства імені Шевченка». Таку пропозицію український народолюбець давно вже висував київським
однодумцям, хоча вони не змогли реалізувати цей задум за браком
часу [20, с. 132].
У 1896 р. за ініціативи О. Я. Кониського в Києві було започатковано українське видавництво, яке згодом дістало назву «Вік».
Його активними співробітниками були переважно представники студентської громадівської молоді, зокрема О. Г. Лотоцький,
В. М. Доманицький, С. О. Єфремов та ін. Українське видавництво
друкувало твори Т. Г. Шевченка [7, с. 171–172].
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Упродовж майже п’яти років О. Я. Кониський не шкодував ані часу, ані сил, ані коштів задля збирання матеріалів для
біографії Т. Г. Шевченка. Про захопленість українського народолюбця цією працею свідчить його лист до М. С. Грушевського від
16 (28) лютого 1897 р., де, зокрема, йшлося: «Біографію Шевченкову я охоче перегляну, бо чимало дечого треба полагодити і додати». О. Я. Кониський постійно поповнював свою працю новими звістками про народного поета, які черпав із різних джерел.
Працюючи над книжкою, він вносив зміни і до плану біографії
Т. Г. Шевченка [20, с. 150, 152–153]. У результаті з’явилася цікава
розвідка, яка охопила «ціле життя многострадального поета».
У 1898 р. до 25-річного ювілею Літературного товариства ім.
Шевченка О. Я. Кониський погодився на пропозицію НТШ написати «суцільну біографію Шевченка». Це видання увічнювало
пам’ять, кажучи словами біографа великого поета, «дійсного родоначальника нашої літератури, яко сили національно-культурної;
оновителя нашого слова і покажчика поступового шляху в сфері
національних і гуманно-демократичних ідей».
О. Я. Кониський цілком критично сприймав свій допис,
який скромно назвав «хронікою Шевченкового життя». Важливо,
що біограф Кобзаря націлював своїх послідовників на творення
максимально повного життєпису Т. Г. Шевченка, який би розкрив
усі сторони «художника, поета, українця і чоловіка» [14, с. 24–25].
Попри певні першоджерельні та проблемно-тематичні лакуни, праця О. Я. Кониського «Тарас Шевченко-Грушівський:
Хроніка його життя» стала етапом в осягненні біографії великого
українського поета, а белетризована форма викладу сприяла долученню до її вивчення ширшого кола читачів, подальшій популяризації імені Тараса Шевченка. Високо оцінюючи цю працю,
М. С. Грушевський зазначав, що «вона, певно, довго ще буде підставовою працею про Шевченка» [3, с. 232].
У 1898 р. книга О. Я. Кониського «Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя» була надруковавна у Львові. Однак це
видання, за визначенням Санкт-Петербурзького цензурного комітету, написане «в украинофильском духе» і мало бути заборонене до розповсюдження в Росії. Саме така пропозиція надійшла
від столичної цензурної установи на розгляд Головного управління у справах друку 6 червня 1898 р. [29, с. 280].
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Важливим засобом збереження історичної пам’яті про
Т. Г. Шевченка діячі українського національного руху вважали
Шевченківські роковини, у ході яких зазначали дні народження
і смерті великого поета й мислителя. Щоправда, карально-охоронні органи царської влади намагалися перешкодити такій традиції.
Так, у 1891 р. начальник Київського губернського жандармського
управління генерал В. Д. Новицький запросив на аудієнцію до своєї установи київського громадівця, колишнього учителя С. М. Кулябка, який щойно виступив із клопотанням щодо дозволу на організацію в одному із громадських залів Києва зборів поціновувачів поета Т. Г. Шевченка у зв’язку з його 30-річчям із дня смерті та
77-річницею від дня народження. У ході бесіди, що тривала понад
годину, жандармський генерал переконався, що його відвідувач –
«безумовно, людина шкідливого напряму», а тому не надав йому
права на проведення Шевченківського зібрання [32, арк. 1–2].
Утім, у подальшому, в 1890-х рр. історична пам’ять про Кобзаря підтримувалася на Шевченкових роковинах, які все ж таки
вдавалося проводити київським громадівцям різних поколінь.
Упродовж тривалого часу святкування Шевченкових роковин
традиційно відбувалося в помешканні М. В. Лисенка у Києві, де
збиралося до 50 осіб. Лише в 1895 р., після утворення за активної
участі М. В. Лисенка та родин Старицьких і Косачів Літературноартистичного товариства, центр організації Шевченкового свята
перемістився [21, с. 190]. До складу правління товариства увійшли
відомі українські діячі, зокрема М. В. Лисенко, М. П. Старицький, О. П. Косач, І. М. Стешенко та ін. У діяльності товариства,
поряд із концертами, літературними зібраннями, помітне місце
посіли Шевченківські вечори, особливу роль в організації яких відіграв М. В. Лисенко [27, с. 775].
Український письменник і драматург Є. М. Кротевич згадував, що Літературно-артистичне товариство збиралося у просторому залі на Рогнєдинській вул. Опісля якоїсь доповіді співав хор
М. В. Лисенка, на невеликій естраді тривали виступи, а затим виступав з декламаціями М. П. Старицький. Чудовий читець так запалював переповнену молоддю залу, що слухачі навіть забували
попередження «не робити гучних оплесків, щоб не зірвала вечора
поліція». М. П. Старицький неперевершено декламував Шевченкові твори, особливо такі, як «Гамалія», «Гус» та «Чернець». З не
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меншим захопленням українська молодь зустрічала й читання
власних поезій відомого українського драматурга [19, с. 105].
Київські старогромадівці 1890-х рр. розвивали українське
національне культурництво, започатковуючи й беручи активну участь у складі різноманітних гуртків та товариств. Так, з осені 1891–1892 рр. у середовищі української молоді Києва утворився великий літературний гурток, який систематично збирався
у М. В. Лисенка, М. П. Старицького, О. П. Косач (Олена Пчілка)
та ін. До складу гуртка вступили молоді громадівці й «тарасівці», зокрема В. Г. Боровик, М. С. Кононенко, А. П. Кучинський,
М. І. Міхновський, О. Романова, І. М. Стешенко, Є. К. Тимченко,
О. О. Тулуб, О. Г. Черняхівський, В. М. Шемет та ін.
На зібрання української студентської молоді, які супроводжувалися читанням рефератів про Т. Г. Шевченка, уривків
з його віршів, товариськими вечірками, приходили В. Б. Антонович, М. В. Ковалевський, О. Я. Кониський, О. П. Косач (Олена Пчілка), М. В. Лисенко, В. П. Науменко, І. С. Нечуй-Левицький, Т. Р. Рильський, М. П. Старицький. Учасники цієї літературної громадки, яка для своїх сходин використовувала помешкання
М. В. Лисенка та М. П. Старицького, здебільшого обговорювали
літературні твори, мовні питання, хоча не обходилося і без «політики». Одного разу предметом обговорення стала заборона панахиди на могилі Т. Г. Шевченка, що набула широкого негативного
розголосу. Адже подорож на могилу Кобзаря стала своєрідним паломництвом, яке супроводжувалося єднанням молоді, декламаціями, промовами та панахидами.
У помешканні українського поета, публіциста, громадського
і політичного діяча С. П. Шелухіна учасники гуртка обговорювали, як реагувати на акт царського уряду. Прикметно, що в ході обговорення частина молоді виявляла схильність до радикального
опору поліції.
Траплялося й так, що засідання відбувалися і в інших місцях.
Одного разу учасники зібралися у помешканні церковної школи на Солом’янці, де учителював учасник семінарської громади
К. Волков. На тих Шевченкових роковинах з промовою виступали М. І. Міхновський та український діяч з Галичини К. Студинський [21, с. 211–212; 26, с. 804–805, 807].
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У 1896 р. Шевченкові роковини проводилися спільно діячами Київської Старої та Молодої студентської громад за участю кількох десятків осіб. У великій залі господи В. Б. Антоновича
урочистий вечір розпочався з реферату про Т. Г. Шевченка, проголошеного молодим учителем А. П. Кучинським. Затим свій вірш
«Ні, не вмер ще ти, батьку Тарасе» декламував студент Київського університету Глокке. У ході вечора громадівці співали, а за вечерею виступали з промовами. Серед ораторів були син В. Б. Антоновича Дмитро, К. П. Михальчук, О. О. Андрієвський та ін. [10,
с. 394–395].
За спогадами О. Г. Лотоцького, Шевченківські роковини влаштовували й учасники Семінарської громади, які проводилися у просторому помешканні родини В. Н. Вовка-Карачевського. Очільником цього молодіжного українського осередка був
Л. П. Скочковський, а активними учасниками – Т. Добрянський,
М. Крамаренко, С. Кедреновський, О. Лотоцький, І. Руденко та
ін. На одній з таких роковин на початку 1890-х рр. О. Г. Лотоцький
прочитав реферат «Політично-суспільні ідеали Т. Шевченка». Почесними гостями на цьому заході були В. Б. Антонович, М. С. Грушевський, О. Я. Кониський, І. С. Левицький, К. М. Михальчук,
В. Ф. Симиренко та ін. [21, с. 50, 53, 62].
Щорічні Шевченкові вечірки київських громадян, за словами
С. О. Єфремова, «оберталися в гучні національні маніфестації».
Вони часто супроводжувалися цікавими рефератами О. Я. Кониського, який ретельно вивчав біографію Кобзаря. Наприкінці
1890-х рр., окрім вечірок, київські громадівці проводили й панахиди по Шевченку, які одбувалися прилюдно в Софіїському соборі. Про це публікувалися оповістки навіть у газетах.
Як стверджував С. О. Єфремов зі слів М. С. Грушевського,
у 1900 р. після завершення панахиди в Софіїському соборі відбувся навіть бенкет у готелі «Древняя Русь» за участю кількох десятків учасників, що супроводжувався промовами присутніх. За
споминами О. Г. Лотоцького, який теж свідчив про ці події, після
панахиди у «Літературно-артистичному товаристві» відбувся урочистий літературний вечір, під час якого присутні слухали реферат О. Я. Кониського, декламування М. П. Старицького та відповідні співи. Урочисту традицію Шевченкових панахид у Софіїсь-
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кому соборі було відновлено завдяки прагненням діячів Київської
Старої громади [10, с. 436–437; 21, с. 160, 164–165].
О. Я. Кониський був багаторазовим учасником Шевченкових
вечірок пам’яті. Не випадково він уводив цей сюжет і у свої твори.
Так, в оповіданні «Павло Бодько» українолюбець доктор Перебендя спілкувався зі своїм пацієнтом, однодумцем Павлом Бодьком,
лікуючи його від хвороби, що трапилася з ним після вечірки на
честь поета Т. Г. Шевченка. Звичайно, такий сюжет не сподобався Петербурзькому цензурному комітету, який у своєму висновку
від 11 березня 1902 р. ухвалив вилучення з п’ятого тому Повного
зібрання творів О. Я. Кониського трьох оповідань з «українофільською тенденцією», серед яких і «Павло Бодько» [29, с. 302, 303].
У 1890-х рр. проведення Шевченкових роковин було далеко
не завжди «безхмарним». Так, той самий С. О. Єфремов згадував,
що одного разу поліція напала на Шевченківський захід, і учасники пам’ятних роковин «мусіли розбігтися, хто куди втрапив» [8,
с. 431]. Про факт набігу жандармів та поліції на вечірку, присвячену Шевченковим роковинам, згадувала й Л. М. Старицька. За її
даними, Г. П. Житецький, В. І. Самійленко та деякі інші учасники молодого літературного гуртка з конспіративних міркувань вирішили найняти за 20 крб. за місяць одноповерховий будиночок
у відлюдному місці, щоб провести там гучні Шевченкові роковини. Однак, не встигла українська молодь, котра зібралася на вечірку, дослухати реферат, як до кімнати увійшли жандарми з поліцейськими, які переписали всіх присутніх. За два дні учасники
зібрання почали отримувати повістки до жандармського управління [26, с. 800–801].
У 1890-х рр. активну діяльність проводила Чернігівська українська громада, учасники якої вели боротьбу з царською цензурою щодо Шевченкових творів. Так, у 1894 р. український громадівець, видавець І. Л. Шраг звернувся з проханням до Київського окремого цензора Б. М. Юзефовича з викладом юридично обґрунтованих підстав для скасування заборони на видання двох
збірок оповідань, віршів і казок українських авторів, серед яких
згадувалися вірші Т. Г. Шевченка з численних попередніх видань
«Кобзаря» [29, с. 264–265].
Чернігівська українська громада влаштовувала щорічні Шевченкові роковини. Відбувалися вони у приватних оселях, найчас-
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тіше у С. В. Василівського. Місце розташування його помешкання на досить глухій вулиці Чернігова цілком влаштовувало громадівців з конспіративних міркувань. У зазначених заходах брали
участь по кілька десятків осіб. На чернігівських Шевченкових роковинах не було хорових співів, натомість траплялися сольні співочі виступи та поетичні декламації. Головний зміст роковин складали реферати і не тільки про Кобзаря, а з різних тем. Наприклад,
учасник тодішньої Чернігівської української громади Б. Д. Грінченко спеціально писав такі реферати, як «Було, є, буде» і «Нова
сім’я». Один із засновників цієї громади 1890-х рр. І. Л. Шраг зазвичай виступав із рефератами про український національний рух
за минулий рік в Україні Наддніпрянській, Наддністрянській та
в Америці [2, с. 485].
Цікавим був перебіг Шевченкових роковин у Чернігові 1895
або 1896 рр. Тоді в господі С. В. Василівського чотири десятки
громадівців поважного й молодого віку згадували «не злим тихим
словом» Т. Г. Шевченка. Присутні уважно слухали І. Л. Шрага,
який виступив з рефератом про український національний рух за
минулий рік у соборній Україні. Затим О. О. Русов зачитав витяги
з останньої книжки «Киевской Старины» про допити Т. Г. Шевченка під час слідства й загострив увагу присутніх на необхідності
шанувати його пам’ять. При цьому оратор запропонував заснувати в Чернігові «Комитет грамотности имени Тараса Григорьевича
Шевченка». Характерно, що напередодні такі комітети вже були
ліквідовані царською владою в Санкт-Петербурзі й Москві через
неблагонадійність, а тому пропозицію О. О. Русова було зустрінуто неоднозначно. Адже, якби такий комітет дозволили в Чернігові, чи не означало це, що він мав бути «благонадійним». Водночас,
як слід розуміти слова Олександра Олександровича напередодні
цих Шевченкових днів: «Не такими роковинами годиться шанувати Шевченка, а революцією» [2, с. 486].
Пропозиція О. О. Русова спричинила початок дискусії, до якої
долучилися Б. Д. Грінченко, С. І. Лисенко і І. Л. Шраг. Внаслідок
обміну думками громада доручила провести подальшу дискусію
І. Л. Шрагові та Б. Д. Грінченкові. На черговому засіданні громади, яка відбувалася в господі Іванова, виступали діячі ліберального
спрямування, зокрема сам господар, С. І. Лисенко та лідер чернігівських лібералів В. М. Хижняков. Їхнім опонентом був україн-
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ський діяч національно-демократичного спрямування Б. Д. Грінченко, який переконував, що українському народові потрібна
школа і книга рідною мовою. Це викликало бурхливе несприйняття з боку В. М. Хижнякова, який тричі вигукнув: «Мракобесие!
Мракобесие! Мракобесие!». На цьому дискусія не припинилася.
Нове зібрання громадівців розпочалося із заслуховування реферату Б. Д. Грінченка «Яка тепер народня школа на Україні», що
мав викривальний характер стосовно політики царизму в галузі
освіти. Проте аргументи українського народолюбця не переконали чернігівських лібералів, які незабаром зробили все від них залежне, щоб «поховати» справу із заснуванням чернігівського «Комитета Грамотности» [2, с. 486–487]. Як бачимо, ця історія цікава
з того погляду, як наприкінці ХІХ ст. Шевченкові роковини могли
спричиняти громадські слухання, нехай неофіційні, з актуальних
проблем українського життя.
Помітна роль Б. Д. Грінченка на Шевченкових роковинах
у Чернігові була цілком невипадковою, бо він належав до палких прихильників Кобзаря. Саме він опікувався Шевченківським
відділом унікальної музейної колекції померлого збирача українських старожитностей В. В. Тарновського, яку переправив до Чернігова. Тут він, зокрема, впорядковував каталог Шевченкового
відділу, який, на його думку, був «старий і значно неповний». Так,
у листі до А. Ю. Кримського від 22 березня 1900 р. Б. Д. Грінченко писав із Чернігова: «Складаю каталог Музею В. Тарновського
(гравюри та инші малюнки Шевченка, рукописи)». Ця евристична діяльність сприяла збереженню історичної пам’яті про діяльність Кобзаря [5, с. 114, 290, 295].
Спогади М. Ф. Чернявського підтверджують, що до Шевченківських реліквій Б. Д. Грінченко ставився з надзвичайною увагою. Шевченківський відділ містився тоді в Чернігівській міській
управі, і він з глибоким і свідомим пієтетом показав колекцію унікальних речей М. Ф. Чернявському. Поміж Шевченкових речей
були картини і малюнки олійними фарбами й акварелями, рукопис щоденника російською мовою, перше видання «Кобзаря» й
«Гайдамаків» з авторськими поправками для другого видання. Не
менший інтерес викликали Шевченків каламар і пера, порожня
фляжка, телеграма полтавських земляків, направлена в день його
ангела. Стосовно кожної речі, яку показував Б. Д. Грінченко, він
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давав пояснення. Цікава екскурсія у світ речей Кобзаря завершилася розмовою про життєпис Т. Г. Шевченка, написаний О. Я. Кониським. Б. Д. Грінченко високо оцінив цю працю як «збірку фактичного біографічного матеріалу» [35, с. 174–175].
Шевченкові роковини нелегально, а згодом і легально щорічно влаштовували діячі Одеської української громади. Як установив А. М. Катренко, листи одеського громадівця М. Ф. Комарова
до різних осіб періоду 1880–1890-х рр. свідчили про те, що у полі
його уваги було впорядкування могили Т. Г. Шевченка, видання
й розповсюдження творів Кобзаря, видання біографії великого
українського поета, допомога його родичам тощо [13, с. 121].
У 1890-х рр. діячі Одеської української громади неодноразово відзначали Шевченківські роковини. Так, у березні 1894 р.
М. Ф. Комаров сповіщав Б. Д. Грінченка про проведення Тарасового вечора, на якому в присутності численних учасників було
прочитано цікавий реферат про Кобзаря. У той самий час було
надруковано № 8 журналу місцевої громади «По морю и суше»,
присвячений Т. Г. Шевченку. Черговий Шевченківський вечір відбувся 26 лютого 1895 р. Під час заходу присутні ознайомлювалися з біографією великого українського поета, його віршами, а також музичними творами М. В. Лисенка, П. І. Ніщинського тощо.
М. Ф. Комаров та його однодумці-громадівці 6 березня 1896 р.
організували Шевченківське свято в народній аудиторії. На вечорі пам’яті Кобзаря йшлося про український народ, українську
мову, про козацьку кров у Чорному морі, на якому стоїть Одеса,
а найбільше – про Т. Г. Шевченка [13, с. 121–122]. Всі ці заходи не
тільки зберігали історичну пам’ять про Кобзаря, а й згуртовували
українців Одеси.
Від початку 1890-х рр. Шевченківською тематикою продовжували цікавитися діячі українського національного руху в Харкові.
У квітні 1892 р. до міста із Чернігівської губернії переїхав відомий
український громадський діяч О. О. Русов. Поряд із ним проводила активну громадську діяльність його дружина і вірна соратниця – С. Ф. Русова. Навколо подружжя Русових об’єдналася Харківська Стара громада, до складу якої входили С. С. Левандовський,
Л. В. Падалка, Я. Я. Трутовський та ін. Зі старогромадівцями підтримували зв’язок учасники Харківської Молодої громади, яку
було засновано І. Л. Липою та М. М. Яценком [30, с. 68; 29, с. 36].
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Таємні сходини відбувалися на квартирі подружжя Русових,
куди приходили як старогромадівці, так і тарасівці й молодогромадівці, зокрема М. І. Кисельов, І. Л. Липа, В. П. Степаненко,
М. О. Ширяєв, І. І. Якимовський, М. М. Яценко та ін. Учасники
цих зібрань проводили Шевченківські роковини, читали реферати про Т. Г. Шевченка, М. П. Драгоманова тощо. Відомо, що реферати про Т. Г. Шевченка читала С. Ф. Русова [13, с. 164; 23, с. 59].
У 1893 р. під час Тарасових роковин у Харкові тарасівці заслухали програмний документ «PROFESSION DE FOI молодих
українців». У ньому задекларовано ідею культурно-національного відродження українців як «самостійної окремої нації», що було
співзвучно з ідеалами «генія і апостола слова Тараса» [30, с. 16, 19].
Утім, чи були харківські тарасівці прихильниками ідеї української незалежності? На наш погляд, ці молоді діячі лише прямували до цієї мети, яка починала кристалізуватися у їхньому світогляді. Адже у програмному документі прямо зазначено: «Україна була,
єсть і буде завсіди окремою нацією». Водночас текст прийнятого
«PROFESSION DE FOI молодих українців» свідчить, що його автори були й послідовниками ідей «повної автономії всіх народів»,
«цілковитими прихильниками до федеративного ладу в тих державах, з якими з’єднана українська земля» [30, с. 17, 18, 22].
Про першорядність постаті Т. Г. Шевченка у світогляді тарасівців свідчить і статут їхньої політичної організації. Як встановив
С. О. Наумов на основі слідчих документів, у статуті «Братства тарасівців» були такі пункти, як святкування днів, пов’язаних з видатними подіями в історії України (на наш погляд, до таких подій, безперечно, належали Шевченківські роковини), видання для народу
творів Т. Г. Шевченка й Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та ін. [22, с. 41]
Харківські українці прагнули до розширення свого впливу на
периферії. Так, харківський молодогромадівець В. П. Степаненко
підтримував зв’язок з учасницею українського гуртка в Олександрії Єлисаветградського повіту Херсонської губернії Г. В. ХіхлінМальською, з якою познайомився на великій маївці в околицях
Кременчука в 1892 р. Ще восени 1892 р. він запросив цю молоду
прихильницю української справи на Шевченківські роковини до
Харкова, але Г. В. Хіхлін-Мальська відповіла листовно відмовою,
бо відзначення таких же Шевченківських роковин було вже заплановано в Олександрії. Це свідчило про те, що в Олександрійському
українському гуртку, до складу якого входили бухгалтер М. Ф. Ко-
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сюра, його дружина Н. Є. Косюра, земський лікар І. Н. Кузубов
та його дружина, земський лікар О. Нікольський, земський агрономічний наглядач М. Васько, Я. Х. Зерницький, Г. В. ХіхлінМальська та ін., проводилася планомірна робота. Гуртківці, яких
об’єднувала любов до України, збиралися двічі на тиждень, читали, обговорювали та розповсюджували нелегальну літературу, яку
отримували з Києва та Одеси, робили усні повідомлення тощо.
Збереження пам’яті про Кобзаря – один із таких засобів [33, арк.
16, 18, 19, 19 зв., 22, 28, 31 зв., 33 зв., 34, 132; 31, арк. 37 зв.].
Напевно, за допомогою харківських українців М. В. Левитський, колишній студент Харківського університету, а нині присяжний повірений з Єлисаветграда, доправив до Олександрії
близько однієї тисячі брошур «Наймичка» Т. Г. Шевченка. Як видно з листа Н. А. Якубовського до Г. В. Хіхлін-Мальської від 15 січня 1893 р., «відчайдушний українофіл» М. В. Левитський залишив
в Олександрії близько 300 екземплярів видання. Майже всі ці примірники він передав керівнику українського гуртка М. Ф. Косюрі,
а кілька екземплярів – місцевому нотарю А. Ф. Якубовському та
його сину Нестору. Решту транспорту було доставлено М. В. Левитським до Єлисаветграда. Як зізнавався сам Микола Васильович: «Є великий попит на малоруські книжки для народного читання» [33, арк. 29, 240].
В. П. Степаненко прохав Г. В. Хіхлін-Мальську про те, щоб
вона зібрала серед осіб, люблячих українську літературу, гроші для
видання окремими брошурами Шевченківських творів – «Катерина» та «Гайдамаки». Цей намір не вдалося здійснити, хоча сам
по собі він симптоматичний, бо В. П. Степаненко був переконаним прихильником Кобзаря і вважав, що молодим людям слід
піднятися «на Тарасову гору», тобто, напевно, набратися мудрості
в українського інтелектуального генія.
У квітні 1893 р. Г. В. Хіхлін-Мальська відвідала Харків, де бачилася iз В. П. Степаненком. У листі до Н. Лебідь вона ділилася
тим, що зі своїм харківським ідейним однодумцем у неї «багато
однакових думок і гадок є». «У нас була одна думка, – писала, зокрема, Г. В. Хіхлін-Мальська, – працювати на рідному полі України, освічувати якими тільки можна способами темний, чорний
нарід…» [31, арк. 28, 34 зв. –35].
11 квітня 1893 р. до Харкова на ім’я В. П. Степаненка прийшов транспорт з нелегальною літературою зі Львова, відправлений
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О. Франко. Очевидно, з конспіративних міркувань, квитанцію на
цей вантаж у вигляді «домашніх речей» вагою 60 кг було передано
спочатку І. Л. Липі, затим М. М. Яценко. Врешті-решт отриманням вантажу, на прохання І. Л. Липи, стала займатися С. Ф. Русова, яка доручила це завдання С. С. Левандовському. Останній того
самого дня доправив транспорт на квартиру Я. Я. Трутовського,
а звідти частину транспорту перенесли до помешкання Русових.
У вантажі було представлено другий том «Кобзаря», забороненого
в Росії. 40 примірників цього видання харківські українці відправили до Полтави [23, с. 60].
Проте вищезазначені конспірації не допомогли. Жандарми
пильно стежили за перевезенням літератури зі Львова і вийшли на
слід транспорту. Щоб припинити подальше розповсюдження нелегальної літератури, в ніч на 1 травня 1893 р. поліція здійснила масові труси та арешти, в тому числі у Харкові. Зокрема, у помешканні
подружжя Русових та у В. П. Степаненка вилучили друковані українською мовою поезії Т. Г. Шевченка, заборонені в Росії (Женева,
1891). А 1 червня 1893 р. було розпочато дізнання про нелегальні
гуртки в Олександрійському та Єлисаветградському повітах Херсонської губернії, внаслідок чого предметом вивчення каральноохоронних органів стала діяльність свідомих українців Олександрії
та Єлисаветграда [31, арк. 35, 35 зв.; 32, арк. 94; 33, арк. 1].
У 1897–1898 рр. у Харкові оформилася студентська українська громада, учасниками якої налічувалося близько ста осіб. Серед учасників вирізнялися Д. Антонович, Б. Камінський, О. Коваленко, Ю. Коллар, І. Кухта, Б. Мартос, Л. Мацієвич, М. Русов,
Д. Струменко та ін. У лютому 1898 р. студенти-громадівці провели
нелегальний вечір, присвячений Т. Г. Шевченку. Учасники заходу
прослухали реферат про творчість поета, промови про Кобзаря,
співи студентським хором пісень на тексти Т. Г. Шевченка та національний гімн «Ще не вмерла Україна» [13, с. 173].
Про вечір, присвячений пам’яті Т. Г. Шевченка і поета
С. Я. Надсона, що відбувся 9 березня 1898 р. у Харкові, сповіщав
син корифея українського театру М. Л. Кропивницького – Володимир Маркович. За його даними, в концертному відділенні вечора брав участь М. Л. Кропивницький, який читав «Думи мої,
думи» і «Чернець» [17, с. 51–52].
М. Л. Кропивницький брав активну участь у Шевченківських
заходах не тільки на Слобожанщині, а і в Центральній Україні.
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Так, 5 березня 1900 р. він став учасником літературно-музичного
вечора, присвяченого Т. Г. Шевченку, в Єлисаветграді [17, с. 61].
За декілька років після започаткування Братства тарасівців, у 1900 р. у Харкові постала Революційна українська партія
(РУП), політичним маніфестом якої стала написана М. Міхновським і згодом видана у Львові брошура «Самостійна Україна».
Ще до публікації основні положення цього важливого документа пройшли публічну апробацію у виступах автора на святкуванні
Шевченкових роковин, які відбулися 19 лютого 1900 р. у Полтаві,
а 26 лютого у Харкові.
На полтавське зібрання, яке налічувало 60 осіб, крім М. І. Міхновського, із Харкова прибули Д. Антонович та Л. Мацієвич. Промова М. І. Міхновського мала величезний успіх серед присутніх.
О. О. Русов зробив спробу опонувати М. І. Міхновському з позицій старогромадівського просвітянства, однак не здобув підтримку молоді. Гучними оплесками зустріли ідею соборної й самостійної України і на Шевченківському вечорі у Харкові. Все це свідчило, що український рух на Надддніпрянщині вступив у політичну
стадію свого розвитку [28, с. 105–107].
У «Самостійній Україні», яка незабаром набула першорядності для українського політичного самостійництва, Тарас Шевченко
визначався як «первозвісник сучасного політичного українства».
Автор цілком слушно зазначав, що Т. Г. Шевченко «своїми стражданнями й смертю освятив шлях боротьби за волю політичну, національну та економічну українського народу». Проте ані його сучасники, ані найближчі наступні покоління не змогли (або не захотіли!) зрозуміти його радикальні думки щодо всебічного визволення українства. Лише за кілька десятиліть потому постала «сучасна
молода Україна», яка усвідомила себе безпосереднім спадкоємцем
Тараса Шевченка, а не лояльного до царської влади українофільства другої половини ХІХ ст. Образ Кобзаря став у «молодих українців» міцною ланкою в осягненні багатовікової традиції боротьби
українців за волю і державність, яка своїми витоками сягала часів
гетьманів Івана Мазепи, Богдана Хмельницького і далі вглиб віків
до короля Данила Галицького [30, с. 29, 37, 38].
Отже, вищезазначене дає підстави дійти висновку, що
в 1890-х рр. діячі українського національного руху приділяли помітну увагу збереженню історичної пам’яті про геніального поета і національного пророка Т. Г. Шевченка. Прикметно, що діяль-
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ність з облаштування й відвідування могили Кобзаря, проведення
традиційних Шевченківських роковин, читання й розповсюдження Шевченкових творів здійснювалася як поколінням «старих»
українських громадівців, так і молодогромадівцями й тарасівцями.
Важливо, що ця робота проводилася не тільки в губернських центрах – у Києві, Чернігові, Харкові, Одесі, Полтаві, а стала проникати у провінційну глибинку. Свідченням цього стала, наприклад, діяльність українського гуртка в Олександрії. Збереження історичної
пам’яті про Кобзаря було важливим виявом становлення української національної ідентичності та свідомості наприкінці ХІХ ст.,
коли поряд із національним культурництвом, на Наддніпрянщині
почав проявляти себе новий український політичний рух.
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УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ІСТОРІЯ
УДК 94 (477+(4–15)) «18»

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ
НАДДНІПРЯНЩИНИ ХІХ ст.
У КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВПЛИВІВ
Показано формування світогляду та діяльності української інтелігенції
у зв’язку з європейською інтелектуальною думкою, визначено роль і значення цих
впливів. Зазначено, що особливо помітний вплив мали на українських інтелектуалів
французька, німецька та англійська література, історія, філософія та інші соціальногуманітарні науки. Це стало важливим чинником поступової еволюції української інтелектуальної думки від ідеології Просвітництва, а затим Романтизму до реалістичного
пізнання дійсності, опанування ними теоретико-методологічних засад позитивізму, що
свідчило про розвиток передового українства в річищі загальноєвропейських цивілізаційних тенденцій. Водночас зазначено, що лише ідейні лідери українського національного
руху, соціальну основу якого складала інтелігенція, були на рівні тодішніх стандартів
європейської освіченості та культури й вільно володіли кількома західними мовами.
Основний же загал української інтелігенції помітно відставав від європейського рівня, що спричиняло уповільненість процесу опанування в Наддніпрянщині передових
європейських теорій та ідей.
Ключові слова: українська інтелігенція, Наддніпрянщина, західноєвропейські інтелектуальні впливи, Просвітництво, Романтизм, позитивізм.

УКРАИНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
НАДДНЕПРЯНЩИНЫ XIX в.
В КОНТЕКСТЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВЛИЯНИЙ
Показано формирование мировоззрения и деятельности украинской
интеллигенции в связи с европейской интеллектуальной мыслью, определены роль
и значение этих влияний. Отмечено, что особенно заметное влияние имели на украинских интеллектуалов французская, немецкая и английская литература, история,
философия и другие социально-гуманитарные науки. Это стало важным фактором
постепенной эволюции украинской интелектуальной мысли от идеологии Просвещения, а затем Романтизма к реалистическому познанию действительности, освоению
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ими теоретико-методологических основ позитивизма, свидетельствовало о развитии
передового украинства в русле общеевропейских цивилизационных тенденций. В то же
время отмечено, что только идейные лидеры украинского национального движения,
социальную основу которого составляла интеллигенция, были на уровне тогдашних
стандартов европейской образованности и культуры и свободно владели несколькими
западными языками. Основная же часть общественности украинской интеллигенции
заметно отставала от европейского уровня, что замедляло процесс освоения на Надднепрянщине передовых европейских теорий и идей.
Ключевые слова: украинская интеллигенция, Надднепрянщина, западноевропейские интеллектуальные влияния, Просвещение, Романтизм, позитивизм.

ХІХ‑th cent. NADDNIPRIANSHCHYNA
UKRAINIAN INTELLIGENTSIA IN
THE CONTEXT OF WEST EUROPEAN
INTELLECTUAL INFLUENCES
Forming of world view and activity of Ukrainian intelligentsia is shown in
connection with the European intellectual idea, a role and importance of these influences are
defined. It is marked that French, German and English literature, history, philosophy and
other social-humanitarian disciplines had especially noticeable influence on the Ukrainian
intellectuals. It became the important factor of gradual evolution of the Ukrainian intellectual
idea from ideology of Enligtenment, and after to Romanticism and the realistic cognition of
reality, capture by them theoretical-methodological principles of positivism, that testified
to development of front-rank Ukrainian movement representatives in the direction of the
European civilization tendencies. It is marked at the same time, that only ideological leaders
of Ukrainian national movement, the social basis of which was made by intelligentsia, were
at the level of that time standards of European education and culture and freely talked in
several western languages. Most of Ukrainian intelligentsia notedly fell behind from the
European level, that caused the slowness of process of capture in Naddniprianshchyna of
the front-rank European theories and ideas.
Keywords: Ukrainian intelligentsia, Naddniprianshchyna,
intellectual influences, Enlightenment, Romanticism, positivism.

О

West-European

дним із актуальних напрямів досліджень у сучасній історичній науці є інтелектуальна історія, яка дає можливість простежити процес зародження, становлення й еволюції розумової діяльності людей на
певних етапах історичного поступу, показати сутність та особливості окремих ідей, концепцій та світоглядних систем. Вивчення
цих сюжетів стосовно Наддніпрянщини періоду ХІХ ст. уявляється досить вартісним з наукового погляду в силу і недостатньої історіографічної розробленості, і складності інтелектуальних транс-
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формацій зазначеного історичного часу. На початку ХХІ ст. за умов
євроінтеграційних прагнень сучасної України особливий дослідницький інтерес становить тема інтелектуального поступу української інтелігенції у зв’язку із відповідними західноєвропейськими впливами. Зазначена тематика була актуалізована у працях корифея української національної історіографії М. С. Грушевського
в перші десятиліття ХХ ст. [3–7] і не позбулася своєї наукової ваги
на рубежі ХХ–ХХІ ст. Свідченням цього є праці сучасних істориків, літературознавців, філософів, зокрема таких, як І. М. Дзюба,
М. К. Дмитренко, А. М. Круглашов, Д. С. Наливайко, М. В. Попович, В. А. Потульницький, С. П. Стельмах, В. І. Ульяновський та
ін. [9; 10; 15; 18; 20; 21; 25; 27]. Усе це обумовило появу даної статті, яка ставить на меті розглянути основні тенденції світоглядного
розвитку української інтелігенції ХІХ ст. в контексті західноєвропейських інтелектуальних впливів.
У ранньомодерний період Наддніпрянська Україна не втратила комунікативних інтелектуальних зв’язків із західноєвропейським світом. Так, М. С. Грушевський зазначав, що українська
культура й мистецтво ХVІІ–ХVІІІ ст. до кінця Гетьманщини були
західними. У розвитку цих галузей життя спостерігалися переважно німецькі, почасти італійські й французькі впливи, які набували
сили як засобом прямого українсько-західноєвропейського діалогу культур, так і внаслідок ретрансляції з боку польської інтелектуальної верстви.
Однак ситуація змінилася вже в останні десятиліття ХVІІІ ст.,
що слід пов’язати з ліквідацією інституцій автономної Гетьманської України та початком активного процесу інкорпорації земель Наддніпрянщини до складу Російської імперії. Інтеграція
наддніпрянських теренів супроводжувалася адміністративно-територіальною реорганізацією, бюрократизацією й централізацією управління, його воєнізацією та русифікацією всіх сфер життя. Все це прямо позначилося на статусі української культури, яка
відтепер ставала підпорядкованою частиною загальноімперського
духовно-культурного простору і не могла претендувати на самодостатність. Час культури «старої» України з її безпосередніми й
виразними західними контактами відійшов у минуле.
«Російська політика національна приложила руку до того, –
писав М. С. Грушевський, – щоб розірвати родинні й усякі інші
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зв’язки української інтелігенції з закордонними західними краями й попхнути її до Великоросії, ослабити або й дощенту знищити всяке культурне життя на Україні, друкарство, літературну продукцію, не дати розвинутися там вищій школі нових типів на місце старої, пережитої, схоластичної, а притягнути українську молодіж до російських шкіл, закладених у Петербурзі й Москві, до
діяльності в тутешніх установах, до російської служби». Унаслідок
цього вже у найближчій історичній перспективі, кажучи словами
того самого українського вченого, «Україна ХІХ ст. була відірвана
від Заходу, від Європи і обернена лицем на Північ, ткнута носом
у глухий кут великоросійської культури й життя» [6, с. 235–236].
Проте, незважаючи на посилення системних інтеграційних
процесів у межах Російської імперії, інтелектуальне українство
Наддніпрянщини не було повністю відсторонене від контактів із
Заходом. По-перше, якоїсь «залізної завіси», що відділяла б Російську імперію від західноєвропейських країн, у ХІХ ст. не існувало.
По-друге, активізація інтелектуальних зв’язків по лінії Схід – Захід Європи, безперечно, зумовлювалася визначними подіями європейського масштабу, як от Велика Французька революція, Наполеонівські війни. Ці переломні явища були загальним тлом, на
якому поширювалися ідеї Просвітництва, Передромантизму і Романтизму. А саме вони ставали тим інтелектуальним фундаментом, на якому набув розвитку процес національно-культурного
відродження європейських народів, зокрема слов’янських. У Наддніпрянській Україні динамічні імпульси цьому процесу підтримувалися й духовно-культурними та державницько-політичними
традиціями «старої» України – Гетьманщини.
Усе це обумовило той факт, що в історичному часі процес
руйнації підвалин автономної Гетьманської України майже співпав з початками творення нової України, або її другим національно-культурним відродженням. Ведучи мову про «відродження
української ідеї в Російській імперії» від кінця ХVІІІ ст., М. С. Грушевський зазначав, що воно «спочатку мало літературний і науковий характер, але потім набуло соціального і політичного змісту»
[5, с. 310].
Помітний вплив на розвиток світогляду й діяльності українських інтелектуалів першої половини ХІХ ст. мала західноєвропейська міфологічна школа, що розвивалася в річищі просвітите-
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лів кінця ХVІІІ ст. та романтиків першої половини ХІХ ст. у Франції та Німеччині. Виразним явищем у процесі розвитку західноєвропейської міфологічної школи стала спадщина німецького
філософа, естетика, фольклориста й письменника пізнього Просвітництва, представника напряму «бурі і натиску» Йогана-Ґотфріда Гердера, який проголосив міфологію і фольклор вищими
естетичними надбаннями людства. Визначний мислитель надавав
пріоритетного значення вивченню національного характеру і самобутності кожного народу, насамперед німецького, через його
міфологію, фольклор та мову. Все це породжувало націотворчий
інтерес.
Перебуваючи на українських теренах, Й.-Ґ. Гердер захоплено
відгукувався про людський і природний потенціал України і передрікав їй добре майбуття «нової Греції» у своєму «Щоденнику
подорожі 1769 року». Зацікавленість творчою спадщиною німецького вченого з боку українських інтелектуалів пояснюється й тим,
що він розробив концепцію слов’янства, пов’язуючи саме з цією
групою європейських народів подальший прогрес на континенті.
У найбільш повному вигляді ця концепція відбилася в останньому
томі фундаментальної праці Й.-Ґ. Гердера «Ідеї до філософії історії людства» (1791) [10, с. 12, 15, 16; 18, с. 498–450].
Західноєвропейська міфологічна школа була збагачена оригінальними поглядами визначного німецького мислителя Фрідріха Вільгельма Йозефа Шеллінга, який працював у царині німецької ідеалістичної філософії та романтичної естетики. На думку
Ф. В. Й. Шеллінга, міфологія репрезентує народ, його історичну
долю і сприяє істинному розумінню душі народу, його історії [10,
с. 17].
Справжнього інтелектуального піднесення західноєвропейська міфологічна школа досягла в творчості німецьких вчених
братів Якоба та Вільгельма Гріммів та їхніх послідовників – «молодших міфологів» із Німеччини, Великобританії, Італії, у тому
числі А. Куна, В. Шварта, В. Маннгардта, В. Гана, М. Мюллера,
Ж. Кокса, А. де Губернатіса та ін. Найбільш видатні заслуги належали Якобу Грімму, який започаткував порівняльно-міфологічну
школу, став ідеологом синтетичного принципу в історичному дослідженні, який, за словами М. К. Дмитренка, поєднував декілька
важливих підходів, зокрема сакрального «анімістичного», зарод-
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кового позитивістичного, реконструкційного та інтерпретаційного. Безперечною заслугою західноєвропейської міфологічної
школи було те, що її репрезентанти порушили цілу низку проблем
наукового пізнання мови, міфу, фольклору, обрядів, звичаїв, активізували збір усної народної творчості, актуалізували вивчення національних міфологій, в тому числі української [10, с. 20–21, 25].
Серед українських інтелектуалів осмислення міфу, символу,
усної народної творчості розпочалося у ХVІІІ ст., з часів видатного українського філософа і письменника Г. С. Сковороди, який
був добре ознайомлений з грецькою, римською, єгипетською,
юдейською та слов’янською міфологіями, в тому числі давньоукраїнською [10, с. 32–34]. Г. С. Сковорода був мандрівним філософом, який обійшов не тільки значну частину українських земель,
а й багато країн Європи. М. І. Костомаров точно зазначав, що цей
український мислитель «був поборником свободи у сфері релігійній, моральній, громадянській…». Напевно, саме свободолюбство
зробило цю непересічну особистість такою популярною в народі,
який пам’ятав і поважав його. Той самий М. І. Костомаров писав,
що «на всьому просторі від Острогозька до Києва в багатьох будинках висять його (Г. С. Сковороди. – Авт.) портрети; будь-який
письменний малоросіянин знає про нього; ім’я його відомо дуже
багатьом із неписьменного народу…» [14, арк. 1, 2 зв.].
Виняткове значення для поширення в українському інтелектуальному середовищі західноєвропейських літературних і наукових ідей мало відкриття в 1805 р. першого в підросійській Україні
університету у Харкові, який Н. М. Яковенко цілком справедливо назвала «Батьківщиною українського Романтизму» [32, с. 141].
Звичайно, Харківський університет постав не на порожньому місці – у цьому інтелектуальному центрі Слобожанщини були помітні українські освітянсько-культурні традиції, що розвинулися ще
за ранньомодерного періоду. Водночас швидке становлення Харківського університету пояснюється й потужною інтелектуальною
допомогою із Заходу. Адже відомий факт, що ще до 1805 р. попечитель Харківського навчального округу, а згодом і Харківського
університету С. О. Потоцький (близький друг Олександра І) звернувся до місцевого міністра німецького Веймара, відомого поета-романтика Й.-В. Ґ. Ґете, iз проханням допомогти в комплектуванні кадрового складу університету. За рекомендацією цього
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визначного німецького інтелектуала до Харкова запросили цілий
ряд професорів-філософів, психологів, медиків, ветеринарів із Вітемберга, Вюрцбурга, Геттінгена, Лейпцига та Франкфурта. Упродовж першого десятиліття функціонування університету на його
кафедрах працювали 29 професорів-іноземців, зокрема 18 німців, 4 французи, 7 слов’ян із Австрійської імперії Габсбургів [23,
с. 100–101].
Вплив цих західноєвропейських інтелектуалів на формування кола українських науковців, освітян та громадських діячів нової генерації важко переоцінити. Так, у 1804–1816 рр. у Харкові
працював знаний німецький філософ, професор Йоганн-Батист
Шад, який за рекомендацією Й.-В. Ґ. Ґете і Ф. Шиллера приїхав
із Йєни – одного з центрів тодішньої європейської гуманітаристики. У Харківському університеті він читав навчальні курси логіки, психології, історії та естетики, посів кафедру умоспоглядальної та практичної філософії, став деканом факультету, секретарем
університетської ради і членом училищного комітету. За харківськими споминами німецького професора К.-Д. фон Роммеля,
цей «завзятий ненависник росіян, борець за освіту, літературу та
філософію» був «найпримітнішим» серед німців, відігравав «вагому роль» і знайшов спільну мову зі студентами. Твори Й.-Б. Шада,
колишнього заступника по кафедрі визначного німецького філософа Й. Ґ. Фіхте, а це «Життя отця Синцеруса» і «Природне право», були визнані «небезпечними для російської молоді», внаслідок чого німецький професор став вигнанцем Російської імперії
[2, с. 140; 20, с. 318–319; 22, с. 123; 23, с. 101–102].
Проте час перебування цього діяча в Харківському університеті встиг принести свої плоди. Цей вчений, добре обізнаний з філософськими теоріями І. Канта, Й. Ґ. Фіхте та Ф. В. Й. Шеллінга,
зміг ретранслювати і пропагувати ідеї провідників німецької ідеалістичної філософії на українському інтелектуальному ґрунті.
Його філософські виклади вплинули на харківських професорів
Івана Кроненберга і Михайла Луніна – вчителів відомого українського історика і громадського діяча М. І. Костомарова. Зокрема,
М. М. Лунін, до речі, вихованець німецького університету в Дерпті, сприйняв філософські міркування Ґ. Геґеля щодо поділу народів на «історичні і «неісторичні», а відтак дійшов думки про необхідність пошуку історичної своєрідності кожного народу. Ця ідея
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була, безперечно, сприйнята М. І. Костомаровим [2, с. 141–142;
21, с. 266–270].
М. М. Лунін добре засвоїв геґелівську філософію історії та
теоретичні погляди німецької історичної школи. М. І. Костомаров високо цінував свого вчителя, згадуючи про нього: «Він
(М. М. Лунін – А
 вт.) був озброєний всією сучасною вченістю,
здобувши її в німецьких університетах, де кілька років слухав лекції». Лекції М. М. Луніна мали на М. І. Костомарова «величезний
вплив» і зробили в духовному житті студента «рішучий поворот»
у бік вивчення історії. Дещо пізніше М. І. Костомаров із завзяттям розпочав вивчення німецької мови і за два місяця прочитав
усі твори Й.-В. Ґ. Ґете та Ф. Шиллера [25, с. 151; 13, с. 95, 96, 104].
Дисертація М. І. Костомарова «Про історичне значення руської народної поезії» викликала непідробний інтерес у М. М. Луніна, який поділяв думку молодого вченого «про введення народного елементу в науку історії». «Як людина з європейською освітою, – згадував М. І. Костомаров про М. М. Луніна, – він здатен
був дивитись ширше інших учених мужів старого закалу» [13,
с. 116].
І. Кроненберг, інший учитель М. І. Костомарова, був популяризатором поглядів Ф. В. Й. Шеллінга на мистецтво, науку і літературу, а свою освіту завершив у німецьких університетах Галлє
і Йєни на початку ХІХ ст., в стінах яких сприйняв дух німецького
романтизму [21, с. 268–269].
Центральною в концепції романтизму була ідея народності,
яка мала визначальний вплив на розвиток культури й ментальності європейських народів початків нового, модерного періоду в історії цивілізації. За своєю сутністю романтизм був явищем
поліморфним і багатоманітним у виявах і формах. У галузі культури ідеологія романтизму підносила народне мистецтво як явище органічне, природне, з досконалою формою. І це привело до
справжнього перевороту в осягненні естетичних цінностей. Водночас у народнопоетичній творчості був віднайдений націотворчий потенціал, той національний колорит, яким характеризувалася
кожна нація. Зазначене мало неминуще значення для утвердження
нової – національної самосвідомості.
Помічено, що романтичний світогляд динамічніше формувався у країнах із розвинутим капіталізмом. Звідти цей світогляд-

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ		

•223•

ний напрям поширився на країни, обтяжені феодально-кріпосницькими устоями або їх пережитками. Цей загальноєвропейський процес розвитку прогресивних ідей не міг оминути українські землі. Прийшовши із Заходу, романтичні впливи виявилися
в Наддніпрянщині переважно в поезії й образотворчому мистецтві, але спостерігалися і в історії, філософії, літературній прозі,
навіть у природознавстві й медицині [9, с. 290; 19, с. 16–17, 252].
Факт західних впливів у процесі утвердження романтичного світогляду в Україні та значення нового сприйняття для національного поступу зазначав М. С. Грушевський: «Романтичне
почуття любові до всього, що стосується народу, який прийшов
з Німеччини і з західних слов’янських країв, вкоренилося також
і інтелектуальних прошарках України, особливо близько 1820 р.
Воно збільшило і посилило інтерес до давніх традицій, до етнографії і народної мови, маючи таким чином глибокий вплив на
майбутній розвиток національного руху» [7, с. 329].
Українська романтична думка зародилася і набула розвитку
впродовж 20–60-х рр. ХІХ ст. Для українського романтизму притаманне звернення до минувшини, особливо козацької. Це було
закономірно й символічно, адже саме запорозькі традиції вольності, козацької демократії були співзвучні прагненню українських мислителів висловити ідеї соціального й національного звільнення, що були актуалізовані у суспільному русі за умов
втрати кріпосництвом та абсолютизмом історичної перспективи.
Концепція українського романтизму розвинулася під безпосереднім впливом народної поетичної спадщини і етнографічних видань «Запорожская Старина» І. І. Срезневського, публікацій джерел з української історії О. М. Бодянського, праць учених
етнографів та фольклористів і, насамперед, «Кобзаря» Т. Г. Шевченка. Водночас романтичне світосприйняття формувалося й
під впливом визначних подій суспільно-політичного життя, таких як Велика французька революція, Наполеонівські війни, рух
декабристів.
Повернемося до формування світогляду М. І. Костомарова,
який сприймав західноєвропейські ідеї, зокрема, внаслідок дуже
близького спілкування з видатним вченим-славістом І. І. Срезневським. Той працював у Харкові, а в 1839–1842 рр. перебував
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за кордоном, відвідавши Німеччину, Чехію, Сербію, Хорватію,
Далмацію, Лужицьку область та Польщу. Під час подорожі він
мав контакти з Ф. Боппом, В. Ганкою, В. Караджичем, Я. Смоляром, І. Юнгманом, Ф. Челаківським, Ф. Галацьким, П. Шафариком, Я. Колларом, С. Вразом та ін. «Вважається, – писав
М. К. Дмитренко, – що саме І. І. Срезневський привіз із Європи
для М. І. Костомарова чимало творів теоретиків романтично-народницького напряму західної та слов’янської традицій» [10, с. 66,
67; 13, с. 227].
У другій чверті ХІХ ст. в середовищі харківської демократичної інтелігенції склався гурток романтиків, учасники якого, зокрема І. І. Срезневський, ранній М. І. Костомаров, А. Л. Метлинський, ранній П. О. Куліш та інші репрезентанти романтичного
народолюбства, належали до української культурно-історичної
школи. Засновником цієї школи по праву вважається вчений-енциклопедист М. О. Максимович, який ще у передмові «Про малоросійські народні пісні» до збірки «Малоросійські пісні» (1827)
надав оформленості й цілісності ідеї вивчення української народності, хоча окремі її компоненти зустрічалися у працях З. Я. Доленґи-Ходаковського
(А. Чарноцького),
І. Г. Кулжинського,
О. Павловського, М. А. Цертелєва (Церетелі) та ін. Спираючися
на ідею історичної самобутності кожного народу, М. О. Максимович уперше здійснив спробу визначення відмінностей між психікою українців і росіян, персоніфікував «дух» українців [10, с. 159–
166; 21, с. 273–275].
У 1830–1840-х рр. важливим інтелектуальним центром української демократичної інтелігенції стає Київ – новий університетський центр Наддніпрянщини. Характерно, що світогляд першого ректора Київського університету Св. Володимира М. О. Максимовича перебував під сильним впливом теорій німецьких мислителів Ґ. Геґеля, Ф. В. Й. Шеллінга і Ф. Баадера. У спадщині
М. О. Максимовича спостерігаємо перехід від зрілого романтизму
до нової позитивістської методології, що виявилося в галузях історії, фольклористики, філософії та природознавства, етнографії,
літературознавства та лінгвістики [10, с. 158–160, 163].
Ідеї філософії Ф. В. Й. Шеллінга та німецького романтика
Ф. Шлегеля вплинули на викладача філософії історії Київської
духовної академії та Київського університету Св. Володимира Пе-
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тра Авсєнєва, який захоплювався вивченням душі народу та національного характеру. Під його впливом опинилися діячі Кирило-Мефодіївського товариства В. М. Білозерський, П. О. Куліш та
Т. Г. Шевченко [21, с. 273–275].
Кирило-Мефодіївське товариство, яке постало у Києві в середині 1840-х рр., стало ідейним первістком народницького етапу
українського націотворення, а програмний документ «Книга буття українського народу» М. І. Костомарова, який вперше в історії
української суспільної думки відводив Українi рівноправне місце
серед інших слов’янських країн, за своїм ідейним змістом залишався суспільно актуальним не для одного покоління наступників кирило-мефодіївців.
Важливу роль у згаданому таємному товаристві відігравав
геніальний український поет Т. Г. Шевченко. За спостереженнями І. М. Дзюби, у творчості Кобзаря помітна німецька тема, при
цьому позитивно оцінювався німецький національний характер
та німецький побут. Характерний інтерес великого українського поета до творчості видатних і популярних німецьких поетів
Й.-В. Ґ. Ґете і особливо Ф. Шиллера. Напевно, ця зацікавленість
пов’язана і з тим, що у тодішньому становищі німецьких та українських земель можна було знайти чимало аналогій, які полягали,
насамперед, у нерозв’язаності двох кардинальних проблем – національної консолідації та національної державності. Магістральними в творчості обох поетів стали теми глибокої критики своїх суспільств і націй та усвідомлення необхідності соціального й
морального оновлення світу на основі актуалізації героїчного минулого свого народу, ідей свободи, соціальної справедливості та
суверенності особи, гармонійного поступу людини і суспільства.
Схожими в обох поетів було й розуміння вищого розвитку людини
і людства як наслідку Божої волі [9, с. 255–265].
Західноєвропейські впливи на ідеологію Кирило-Мефодіївського товариства зазначав М. С. Грушевський, який писав: «Ідеологія кирило-мефодіївців складна, як весь національний рух
ХІХ віку. Ми бачимо тут вплив західноєвропейської національної
романтики кінця ХVІІІ і початку ХІХ віку (ідеї народності й її історичного уґрунтування)…», «відгуки… польського революційного романтизму (особливо Міцкевичевих «Книг паломництва
польського народу», західного християнського соціалізму з його
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покликом до повороту від офіціального християнства до первісної
апостольської церкви з її демократизмом (проповіді Ламенне й
ін.) і соціальних доктрин французьких (провідником котрих Костомаров називав Савича) [3, с. 53]. Про те, що україно-словацькі,
україно-чеські та україно-польські контакти кирило-мефодіївців
залишили помітний слід у свідомості обох сторін і знаходили продовження через багато років нам вже доводилося писати раніше
[24, с. 82–83].
Інтерес до Європи зберігся у колишніх кирило-мефодіївців
і після відбуття царського покарання за участь у таємному товаристві. У 1857 р. М. І. Костомаров здійснив подорож за кордон і побував у Швеції, Німеччині, Франції, Швейцарії, Італії,
південнослов’янських та західнослов’янських землях тодішньої
Австрійської імперії. Характерно, що в ході цієї зарубіжної поїздки
М. І. Костомаров часто помічав пригнобленість підавстрійського
слов’янства, зокрема звернув увагу на той факт, що «Прага здавалася ще цілковито німецьким містом», в якому «по-слов’янськи
ніхто не наважувався розмовляти, і більшість вважало це прикметою невихованості» [13, с. 162–178].
У 1861 р. М. І. Костомаров разом із П. О. Кулішем здійснив
ще одну закордонну подорож, побувавши у Німеччині, Швейцарії, Італії, Франції, Монако [13, с. 203–211]. Знайомство
з життям різних європейських народів, напевно, тільки зміцнило прагнення вченого ретельно вивчити проблему народності на
східнослов’янському ґрунті. Не випадково, отримавши можливість викладати в Санкт-Петербурзькому університеті, М. І. Костомаров керувався думкою «у своїх лекціях висунути на перший
план народне життя в усіх його часткових видах» [13, с. 190].
У середині ХІХ ст. в європейській культурі відбувався перехід
від романтизму до позитивізму і далі до наукового раціоналізму.
У романтичний період зародилася історична школа, в межах якої
відбувалося дослідження культурних проявів народного духу. З часом відбулася трансформація історичної школи в культурно-історичну школу, філософською основою якої став позитивізм.
Основоположником цього філософського напряму став
французький філософ О. Конт – автор шеститомного «Курсу позитивної філософії» (1832–1842) а послідовниками – француз
Е. Літтре, англійці Дж. Мілль, Г. Спенсер та ін. Сутність пози-

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ		

•227•

тивного знання – точність, застосовуваність та органічність, що
розвивається за умов індустріалізації, миру, суспільного порядку і прогресу. В основу позитивної філософії було покладено такі
принципи, як об’єктивність, реальність, достовірність, точність,
органічність, відносність та корисність. Позитивістська методологія була застосована основоположником культурно-історичної
школи в Європі, французьким філософом-мистецтвознавцем Іпполітом Теном, який запропонував чітку систему наукового аналізу, яка вбачала висхідне начало у зверненні до джерел, послідовність розгляду предмета дослідження з різних боків, здійснення
характеристики по висхідній: від менших груп до більших, перевірку висновків, визначення загальних властивостей віку і народу, виявлення залежності даної епохи від попередніх. Факторами
історичного поступу І. Тен визначив расу, середовище та момент
[10, с. 152–155].
У другій половині ХІХ ст. позитивізм знайшов свій розвиток
на українському інтелектуальному ґрунті і виявив себе в поступі
українського культурництва. У згаданий період у вивченні вітчизняного мовознавства, фольклористики та етнографії помітну роль
зберігав університетський Харків. Традиції, закладені тут у першій
половині століття І. І. Срезневським та М. І. Костомаровим, були
продовжені й розвинуті О. О. Потебнею та М. Ф. Сумцовим, які
зробили вагомий внесок у вивчення міфів та символів, у розвиток
української та російської міфологічної шкіл. При цьому, як зазначав М. К. Дмитренко, їхні теоретичні розробки ґрунтувалися здебільшого на українських першоджерелах із використанням матеріалів росіян та інших слов’янських народів. Заслуга українських
вчених полягала в тому, що вони актуалізували збирання пісень,
дум, замовлянь, казок, легенд, загадок, прислів’їв, повір’їв, прикмет, голосінь, прокльонів тощо. Вивчаючи міфи, українські науковці довели давність походження українського етносу, його автохтонність і високий рівень розвитку, розкрили чинники впливу
на формування національної самобутності та менталітету українців [10, с. 133].
Провідні українські інтелектуали-культурники Харкова другої половини ХІХ ст. були науковцями з європейською освітою.
Так, приміром, М. Ф. Сумцов, як стипендіат кафедри світової літератури, у 1876 р. був відряджений у Гейдельберзький універ-
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ситет до Німеччини для підготовки до професури. З 1878 р. він,
після повернення в Україну, розпочав викладати в Харківському
університеті, в якому захистив спочатку магістерську, а затим докторську дисертації, а в 1888 р. став ординарним професором. Учений енциклопедичних знань, він добре орієнтувався у сучасних
йому європейських теоріях і напрямах розвитку гуманітаристики,
використовував інтегровані, комплексні підходи у процесі аналізу мови, літератури, фольклору, обрядів та звичаїв [10, с. 101, 102,
104–105].
Після певного «інтелектуального антракту», пов’язаного
з ліквідацією Кирило-Мефодіївського товариства, від кінця
1850-х – початку 1860-х рр. університетський Київ знов набув
важливої ролі у розвитку українського інтелектуального життя. Динамічні імпульси надавали цьому процесу діячі Київської
Старої громади. За браком місця сфокусуємо увагу лише на двох
знакових постатях цієї славної плеяди української інтелігенції, її
ідейних лідерах, якими були В. Б. Антонович та М. П. Драгоманов. Розглянемо ці історичні особистості з погляду західноєвропейських впливів на їхній світогляд.
Погляди В. Б. Антоновича формувалися за раннього прилучення й поваги до європейської культури і складалися під впливом ідей французьких просвітителів-енциклопедистів Вольтера
(Ф. М. Аруе), Д. Дідро, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та ін., якими
він «буквально зачитувався», знаючи досконало французьку мову.
Завдяки цьому В. Б. Антонович ще в гімназичний період познайомився в оригіналах майже з усією спадщиною визначних представників французької філософської просвітницької літератури
кінця ХVІІІ ст. Водночас він занурювався в читання історичної літератури, виданоï латинською мовою, яку теж знав прекрасно [17,
с. 80–81; 28, с. 20–21].
Як зазначав М. С. Грушевський, В. Б. Антонович вважав себе
«учеником французьких енциклопедистів» та і у подальший період своєї діяльності визнавав своїм «найкращим дороговказом ідеї
французької літератури, доволі близько підходячи до французького позитивізму і агностицизму другої половини ХІХ ст.». У 1860–
1880-х рр. він став переконаним позитивістом, орієнтуючися на
методологію французької позитивістської школи. Спираючися
на передовий досвід французької науки, український інтелектуал
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звернув серйозну увагу на розробку таких дисциплін, як антропологія, археологія, нумізматика [4, с. 120].
Як помітив ще С. Томашівський, В. Б. Антонович був «дуже
близький до французьких істориків (Tierri, Taine й iн.») [26, с. 54].
Відомо, що український вчений та громадський діяч добре знав
праці та ідеї французьких істориків, соціологів, політичних діячів О. Тьєрі, Ф. Гізо, Е. Літре, А. Токвіля, Н. Фюстеля де Куланжа,
Л. Блана, П. Ж. Прудона та ін. [27, с. 57].
Важливий вплив на інтелектуальний світ В. Б. Антоновича
справила й німецька філософська думка. Той самий С. Томашівський звернув увагу на те, що в працях В. Б. Антоновича помітна важлива роль етичних мотивів в історії, що проголошувалися визначними німецькими вченими Й.-Ґ. Гердером, Ґ. Геґелем,
Й. Ґ. Фіхте та іншими та визнавалися французькими авторами
Ж. А. Н. Кондорсе та А. Сен-Сімоном [26, с. 54].
У подальшому український вчений та громадський діяч глибоко опанував інтелектуальний доробок французького раціоналізму, польського романтизму і раннього позитивізму, крізь призму яких сприйняв німецький ідеалістичний історизм. Оригінальна общинна теорія історії України В. Б. Антоновича вироблялася в ході синтези цілої низки ідей та теорій західноєвропейських
мислителів, зокрема ідеї про необхідність колективістського підходу в історичному дослідженні французького просвітителя, соціолога та політичного діяча, автора концепції історичного прогресу Ж. А. Н. Кондорсе, ідеї про роль народного духу в історичному
процесі англійського історика та соціолога Г. Т. Бокля, теорії загальної еволюції англійського філософа та соціолога Г. Спенсера,
теорії еволюціонізму французького історика Н. Д. Фюстель де Куланжа. Наслідуючи цих мислителів, український вчений розглядав історичний процес з погляду поступу провідної ідеї, якою вважав народний дух [28, с. 19, 20, 96].
Творче осмислення передового західноєвропейського інтелектуального досвіду, адаптація його на українському ґрунті дозволила В. Б. Антоновичу виробити українську національну ідею,
головним змістом якої стало національно-культурне відродження
українства. Цей процес мав остаточно відмежувати український
народ не тільки від історичної Польщі, а й від Росії і привести до
поступового втілення федеративно-автономістських прагнень
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українства, які б реалізувалися в південно-західнослов’янському
напрямі. Таким чином, В. Б. Антонович, як мислитель, задекларував свою прихильність європейській історичній перспективі українського народу [28, с. 37].
В. Б. Антонович отримав можливість працювати за межами
Російської імперії лише на початку 1880 р., на 46-му році життя, коли здійснив перше і дуже плідне закордонне наукове відрядження (майже увесь рік), у ході якого виявив і опрацював великий масив неопублікованих наративних джерел з історії України
у відділі рукописів бібліотеки Оссолінських у Львові. У тому самому 1880 р. В. Б. Антонович побував у Кракові, зокрема у бібліотеці Чарторийських, у Празі, Відні, а також в Іспанії та Франції.
Професор М. П. Ковальський писав, що це наукове відрядження
«мало виняткове значення для його наукової, археографічної і дидактичної праці на багато наступних років…». Наприкінці 1890 –
на початку 1891 р. побував у Львові, Кракові, Празі, Відні, Граці,
Лейбасі, Загребі, Пешті й Белграді. У 1897 р. вчений здійснив нову
наукову подорож до Італії [1, с. 22–24].
Західноєвропейські інтелектуальні ідеї мали помітний вплив
на світогляд М. П. Драгоманова – ідейного лідера політичної течії
в українському національному русі другої половини ХІХ ст. Прилучення Михайла Петровича до скарбів західноєвропейської літератури, історичної й суспільної думки відбувалося ще з років навчання у Полтавській гімназії. Учителем М. П. Драгоманова був
талановитий педагог О. І. Стронін, на уроках якого учні «переживали боротьбу за волю індивідуальної совісті в періоді Реформації,
за просвіту в ХVІІІ ст., за політичну волю, автономію націй і демократію з соціальною справою з кінця ХVІІІ ст.». М. П. Драгоманов назавжди запам’ятав Стронінські виклади політичних теорій
Вольтера, Ш. Монтеск’є та Ж.-Ж. Руссо, епоху Французької революції кінця ХVІІІ ст., а затим соціальні теорії Р. Оуена, А. СенСімона та Ш. Фур’є, які передували революції 1848–1849 рр. Вивчаючи історію Англії, гімназист М. П. Драгоманов зацікавився
філософом Дж. Локком та економістом А. Смітом [12, с. 594, 596].
Під інтелектуальним впливом талановитих учителів К. І. Полевича та О. І. Строніна (останній, наприклад, намовляв, «що
треба вміти читати на європейських мовах») у М. П. Драгоманова
пробудилася схильність до опанування іноземних мов. Унаслідок
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цього він прекрасно вивчив латину і міг достатньо вільно читати французькі книжки, зокрема визначного французького історика Ф. П. Г. Гізо; тоді ж зацікавився німецькою мовою і творчістю
видатного німецького романтика Ф. Шиллера [12, с. 576–578, 595].
Раннє прилучення до високої європейської культури мало велике
значення для формування М. П. Драгоманова як українського вченого і громадського діяча.
Під час навчання на історико-філологічному факультеті
в Університеті Св. Володимира, а затим у процесі вчителювання
в 2-й київській гімназії інтерес М. П. Драгоманова до античної історії поглибився. Незабаром, у 1869 р. молодий дослідник захистив магістерську дисертацію «Вопрос об историческом значении
римской истории и Тацит», в якій розглянув суспільно-політичні теорії, насамперед видатних німецьких мислителів Ґ. Геґеля і
Й.-Ґ. Гердера [16, с. 609].
За часів учителювання у 2-й київській гімназії М. П. Драгоманов зблизився з учителем географії Є. О. Судовщиковим, світогляд якого сформувався в другій половині 1840-х рр., коли молодь
цікавилася німецькою класичною філософією, схиляючися до лівого гегельянства, та вченнями французьких соціалістів. У споминах М. П. Драгоманов визнавав великий вплив свого приятеля на
формування власного світогляду, поставивши його ім’я в один ряд
із К. І. Полевичем і О. І. Строніним [31, арк. 70, 71].
У 1870 р. М. П. Драгоманов, як молодий магістр історії Київського університету Св. Володимира, отримав трирічне наукове
відрядження до Німеччини, внаслідок чого прослухав лекції багатьох європейських професорів, зокрема Т. Моммзена та Г. Вайтца, працював у бібліотеках і архівах Німеччини, Австрії, Італії та
Франції [21, с. 286–287].
Поглиблюючи знання в Берліні, Празі, Відні, Гейдельберзі,
Цюріху та Флоренції, М. П. Драгоманов уважно вивчав проблему
так званих державних і недержавних націй, сутність та особливості різних політичних програм, досвід політики зарубіжних урядів.
Усе це обумовлювалося прагненням інтелектуала знайти правильні відповіді на життєво важливі для українського народу питання національного й соціального розвитку. На основі свого аналізу
він утвердився в думці про необхідність використання для України федералістичної програми. Тим самим в українській суспільній
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думці була продовжена традиція, започаткована кирило-мефодіївцями [16, с. 612–613].
Ще перебуваючи у науковому відрядженні, М. П. Драгоманов
у середині 1873 р. познайомився в Цюріху з російськими редакторами «Вперед!» П. Л. Лаврова і висунув ідею спільного з ними
видання у Лондоні українського «Вперед!» (паралельного російському). Проте цей задум не вдалося реалізувати через непоступливість російських соціально-революційних народників, які не
погоджувалися на започаткування українського періодичного органу [30, арк. 4а].
Причину цьому М. П. Драгоманов зрозумів досить швидко.
Про це є згадка в його «Австро-руських споминах», яка свідчить,
що діячі лавровського «Вперед!», за словами Михайла Петровича,
«…в російській Україні не допускають ні іншої форми, ні мови,
ні іншої організації навіть для ширення соціалізму, як їхня, котру вони подавали для «єдиної і неподільної Росії». Напевно, вже
тоді М. П. Драгоманов дійшов думки про необхідність заманіфестувати «поступове українство, новоєвропейське (виділ. нами. – Авт.),
космополітичне по думках та національне по формі, по ґрунту» [11,
с. 185, 186]. Вельми характерно, що М. П. Драгоманов принципово
відмежувався від перших українських соціалістичних брошур, надрукованих у Відні 1875–1876 рр., насамперед тому, що написані вони
були в дусі не стільки «європейського соціалізму», як «народництва» 1870-х рр. і української «хлопоманії» 1860-х рр. [31, арк. 62].
Назавжди покинувши Російську імперію наприкінці лютого
1876 р., український діяч уже в середині того самого року у Відні вирішив заснувати самостійне українське визвольне видавництво, яке б стало рупором «всяких поступових українських організацій» [30, арк. 5а]. Для здійснення цього проекту М. П. Драгоманов дуже прагнув перебратися із Відня до Лондона, але змушений
був обрати географічно ближчу Женеву, де до того самого базувалися діячі російського соціально-революційного народництва
[30, арк. 66б].
За свідченням колишнього російського народника В. К. Дебогорія-Мокрієвича, у другій половині 1870-х рр. М. П. Драгоманов був за переконаннями федералістом, що перебував на ідейних позиціях, близьких до П. Ж. Прудона – одного з популярних
ідеологів французького соціалізму. На ґрунті симпатій до прудоні-
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анства український діяч у той час сходився з діячами російського
соціально-революційного народництва, серед яких у нього було
чимало приятелів і навіть друзів [8, арк. 1]. Про прудоніанський
вплив на світогляд М. П. Драгоманова писав і галицький радикальний діяч М. І. Павлик, який, зокрема, підкреслював: «Політичний Драгоманівський ідеал – се прудонівський анархізм, або,
по-нашому, безначальство, наконечна ціль якого: повна воля особи» [29, арк. 118].
Тривалий час перебуваючи в європейській еміграції,
М. П. Драгоманов глибоко осмислив досвід передових країн і народів Заходу, що стало важливим чинником вивищення українського мислителя над традиційним національним культурництвом українських народолюбців і соціально-революційною ідеологією та практикою російського народництва. Цілком можна
погодитися з думкою сучасного українського історика А. М. Круглашова, що «мислитель наближався до позицій європейських політичних партій помірковано-соціалістичної, реформістської ідейної
орієнтації» [15, с. 116–117].
У своїй творчій спадщині М. П. Драгоманов порушував питання співвідношення ідеалів соціалізму і демократії, соціального і національного визволення. Удруге після кирило-мефодіївців,
але за умов більш активних і широких модернізаційних процесів
в українському суспільстві другої половини ХІХ ст., мислитель
підняв ідейний прапор політизації українського національного
руху. Не випадково, на думку М. І. Павлика, в поглядах М. П. Драгоманова «повна політична воля України грала найпершу ролю»,
а ця ідея за своїм змістом органічно сполучалася з концептом заснування власної Української держави, розробленим наступниками видатного українського інтелектуала [29, арк. 19, 21, 121].
За глибиною і широтою поглядів М. П. Драгоманов належав
до інтелектуалів європейського масштабу і на основі вивчення й
синтезу вітчизняного та західноєвропейського історичного досвіду розробив власну концепцію суспільної еволюції. Заслуга мислителя полягала в тому, що він прагнув визначити основні та другорядні фактори суспільного прогресу, при цьому розглядав взаємодію природно-географічних, ресурсних, кліматичних чинників
із соціально-економічними та суспільно-політичними компонентами поступу суспільства, окремих цивілізацій та країн. Поруч із
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зовнішніми, об’єктивними чинниками у драгоманівській концепції суспільної еволюції важливе місце посідали суб’єктивні чинники. Усе це було дуже суттєво для усвідомлення проблем рушійних сил в історії цивілізації, закономірностей історичного процесу, над якими теж замислювався М. П. Драгоманов [15, с. 149, 150].
М. П. Драгоманов був чудовим прикладом критичного ставлення до концепцій західноєвропейських мислителів, зокрема до
«Філософії історії» Ґ. Геґеля, яка не імпонувала українському вченому через абстрактність ідей та недостатність уваги до історії розвитку кожного народу і до вивчення народного життя. Сучасний
дослідник В. А. Потульницький звернув увагу на те, що погляди
українського діяча мали вплив на формування світосприйняття
французького вченого Луї Легера, австрійського науковця Людвіга фон Мізеса, засновників концепції регіоналізму в російській історіографії А. П. Щапова та М. М. Ядрінцева [21, с. 288–289]. Цей
факт має важливе значення для усвідомлення того, що українська
інтелектуальна думка розвивалася не тільки в ідейному фарватері західноєвропейських мислителів. Приклад М. П. Драгоманова
свідчить, що кращі українські інтелектуали були здатні спрямовувати потік позитивної інтелектуальної енергії в зворотному річищі
по лінії Схід – З
 ахід Європи.
Узагалі друга половина ХІХ ст. характеризувалася певною активізацією міжнародних контактів учених з університетів Наддніпрянщини. Так, за даними сучасного історика С. П. Стельмаха, тільки з 1860 р. до 1884 р. у тривалих закордонних відрядженнях побували 57 професорів і доцентів Київського університету
Св. Володимира, що використали їх для роботи в зарубіжних архівах і бібліотеках, для ознайомлення з європейською системою
освіти. Великою популярністю при цьому користувалися німецькі
університети в Берліні, Гейдельберзі, Геттінгені, Лейпцигу, Мюнхені, Йєні та ін. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. особливістю
європейського інтелектуального простору стало поширення міжнародної кооперації, виявом чого стало скликання міжнародних
конгресів. Криза позитивістського світогляду кінця ХІХ ст. вимагала від вчених відходу від теоретико-методологічного монізму
і пошуку істини засобами наукового плюралізму [25, с. 318–321,
330, 331, 339].
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Наведене дає можливість констатувати, що впродовж ХІХ ст.
ідейний розвиток української інтелігенції Наддніпрянщини відбувався під досить сильним інтелектуальним впливом ідейних напрямів, теоретичних концепцій та ідей західноєвропейських мислителів. Особливо помітний вплив мали на українських інтелектуалів французька, німецька та англійська література, історія, філософія та інші соціально-гуманітарні науки. Це стало важливим чинником поступової еволюції української інтелектуальної думки від
ідеології Просвітництва, потiм Романтизму до реалістичного пізнання дійсності, опанування ними теоретико-методологічних засад позитивізму, що свідчило про розвиток передового українства
в річищі загальноєвропейських цивілізаційних тенденцій. Водночас слід зазначити те, що відсутність власної державності посилювала провінціалізм культурного й суспільного життя в Наддніпрянській Україні, породжувала обмеженість інтелектуальних стосунків
з країнами Західної Європи. Не випадково лише ідейні лідери українського національного руху, соціальну основу якого складала інтелігенція, були на рівні тодішніх стандартів європейської освіченості та культури й вільно володіли кількома західними мовами. Основний же загал української інтелігенції помітно відставав від європейського рівня, що спричиняло уповільненість процесу опанування в Наддніпрянщині передових європейських теорій та ідей
і їхньої культурно-національной та соціальної адаптації на українському ґрунті. Це стало однією з причин, які обумовили недостатньо динамічне нагромадження модерного націотворчого й соціотворчого потенціалів в українському суспільстві.
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УКРАЇНСЬКІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ
ПРОФЕСОРА В. Б. АНТОНОВИЧА
Йдеться про українські інтелектуальні зв’язки професора В. Б. Антоновича, їх основний зміст, особливості та значення для становлення української
національної ідентичності й української національної справи другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. Доведено, що в цих контактах завжди поєднувалася освітньо-наукова
та громадська складові, національно-культурницьке й політичне спрямування. Показано, що засобами підтримання таких інтелектуальних комунікацій служила участь
В. Б. Антоновича в діяльності українських громад та гуртків, науково-педагогічна
діяльність у Київському університеті та на Вищих жіночих курсах, у неофіційних
просвітницьких гуртках, лекторіях, наукова робота в різних наукових товариствах,
наукових і популярних часописах, на засіданнях наукових з’їздів, ведення приватного листування тощо. Всі ці інтелектуальні контакти сприяли популяризації ідеалів
українського народолюбства, сходженню паростків української національної освіти,
утвердженню наукової історичної школи В. Б. Антоновича.
Ключові слова: професор В. Б. Антонович, українські інтелектуальні
зв’язки, викладацька, наукова, видавнича, громадська діяльність, українські
громади, українська національна ідентичність.

УКРАИНСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СВЯЗИ ПРОФЕССОРА В. Б. АНТОНОВИЧА
Рассмотрены украинские интеллектуальные связи профессора В. Б. Антоновича, их основное содержание, особенности и значение для становления украинской
национальной идентичности и украинского национального дела второй половины ХІХ
и начала ХХ в. Доказано, что в этих контактах всегда сочетались образовательнонаучные и общественные составляющие, национально-культурное и политическое
направления. Показано, что средством поддержания таких интеллектуальных коммуникаций было участие В. Б. Антоновича в деятельности украинских общин и кружков,
научно-педагогическая деятельность в Киевском университете и на Высших женских
курсах, в неформальных образовательных кружках, лекториях, научная работа
в различных научных обществах, научных и популярных журналах, на заседаниях
научных съездов, в частной переписке и т. д. Все эти интеллектуальные контакты
способствовали популяризации идеалов украинского народолюбства, появлению ростков украинского национального образования и утверждению научной исторической
школы В. Б. Антоновича.
Ключевые слова: профессор В. Б. Антонович, украинские интеллектуальные
связи, преподавательская, научная, издательская и общественная деятельность,
украинские громады, украинская национальная идентичность.
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PROFESSOR V. B. ANTONOVYCH
UKRAINIAN INTELLECTUAL NERWORKS
It is about Ukrainian intellectual connections of professor V. B. Antonovich,
their main content, peculiarities and significance for the formation of Ukrainian national
identity and Ukrainian national affairs of the second half of the ХІХth and early ХХth
centuries. It has been proved that in these contacts the educational-scientific and public
components, national-cultural and political directions have always been combined. It was
shown that the means of maintaining such intellectual communications were the participation
of V. B. Antonovich in the activities of Ukrainian communities and circles, scientific and
pedagogical activities at the University of Kyiv and at the Higher Women’s Courses, in
informal educational circles, lectures, scientific work in various scientific societies, scientific
and popular magazines, meetings of scientific congresses, private correspondence, etc.
All these intellectual contacts contributed to the popularization of the ideals of Ukrainian
populism, the advent of the sprouts of Ukrainian national education and the approval of the
scientific and academic historical school of V. B. Antonovich.
Keywords: professor V. B. Antonovich, Ukrainian intellectual communication,
teaching, research, publishing and public activities, Ukrainian communities, Ukrainian
national identity.

В.

Б. Антонович належав до видатних українських інтелектуалів другої половини ХІХ – початку ХХ ст., а тому його життя та діяльність
вже були предметом вивчення у вітчизняній історіографії [1; 11;
12; 15; 16; 18; 21; 26; 27; 29; 34; 39; 44; 45; 48]. Проте українські інтелектуальні зв’язки визначного історика, під якими усвідомлюємо розумові відносини, стосунки, насичені цілком певними ідеями й
діями національного змісту, спрямування, ще системно не розглядалися. Звичайно, однією статтею не можна вичерпати цю багатогранну тему, хоча навіть окреслення її контурів представлятиме
дослідницький інтерес.
Безперечно, основи майбутньої інтелектуальної діяльності й
комунікації закладаються ще в період здобуття освіти. Вже в дитинстві майбутній видатний історик формувався в багатомовному середовищі, відчуваючи вплив польської, української і французької мов, які він добре знав, писав і розмовляв ними. Улюбленою в нього була французька. В одеській гімназії його знайомство
з мовами розширилося за рахунок російської. Згодом молодий
В. Б. Антонович опанував німецьку, англійську, італійську, намагався вивчити іспанську. Така схильність до європейських мов
у нього, напевно, була закодована генетично, адже відомо, що
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в його жилах текла українська, а також угорська й польська кров
[42, с. 357–358].
Знання багатьох мов стало основою його глибокоінтелектуального світобачення, ставлення до України, налагодження відповідних контактів, головними серед яких були саме українські.
Їх зародження відбувалося вже на рубежі 50–60-х рр. ХІХ ст., коли
В. Б. Антонович почав ідентифікувати себе з українством і відійшов від польського національного середовища. Хоча, певно, правий був М. А. Славінський, який зазначав, що можна вести мову
не про перехід В. Б. Антоновича від поляків до українців, а «про
повернення його з польського табору» до українства, «що було
йому природженим національним оточенням» [42, с. 357].
Але вивчення українських інтелектуальних зв’язків важливе
передусім тому, що В. Б. Антонович належав до найколоритніших
і впливовіших вітчизняних інтелектуалів того часу. З цього приводу той самий М. А. Славінський зазначав: «Але коли б українці не
мали Антоновича, – вся історія українського національного відродження була б значною мірою здеформована і скалічена, а щонайменше – перестоялася б у часі. Бо ж був Антонович інтелектуальним мотором і мозком того відродження протягом майже всієї
другої половини ХІХ століття, і то в критичні, найтемніші часи його
(виділено нами. – Авт.)». Безперечно, Володимир Боніфатійович
був наділений великим розумом, прозорливістю, належав до виняткових елітних інтелектуалів, поєднував глибокий розумовий
аналіз, тонкий синтез і просту народну мудрість [42, с. 359, 360].
Визначну роль В. Б. Антоновича в українському інтелектуальному житті чітко визначав і С. О. Єфремов, який цілком слушно стверджував, що такі діячі, як Володимир Боніфатійович,
«…з’являються на світ не часто». С. О. Єфремов віддавав В. Б. Антоновичу належне в тому, що він зміг «…глибоко увійти в народне
життя, полюбити його і зрозуміти український рух до найглибших
основ його» [22, с. 34].
Початок налагодження В. Б. Антоновичем українських інтелектуальних зв’язків слід віднести до рубежу 1850-х – початку
1860-х рр., коли Володимир Боніфатійович завершував навчання
на історико-філологічному факультеті та розпочав педагогічну діяльність у Першій Київській гімназії, у Київському кадетському
корпусі. Вихід В. Б. Антоновича на шлях українського інтелекту-
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ального життя і в громадському, і в освітянсько-науковому вимірі був, за словами С. О. Єфремова, вчинком «справді героїчним».
Адже справа була не тільки в шаленому спротиві правобережного
польського панства, яке не могло змиритися з переходом В. Б. Антоновича та його друзів на позиції українського «хлопоманства»
(в архіві Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора на нього було подано 42 доноси польських поміщиків), а й
у тому, що українська ідея тільки формулювалася і ще не набула
популярності. До того ж В. Б. Антонович був загальновизнаним
корифеєм молоді, яким пишалося все польське студентство. Усе
це свідчить, що задля переходу до українського національного табору В. Б. Антонович мусив виявити не тільки історичну прозорливість, а й неабияку громадянську мужність.
Утвердження українського ідейного світогляду супроводжувалося кардинальними змінами в інтелектуальному житті
В. Б. Антоновича, зокрема за умов отримання ним фаху історика
(1860) та переходом із католицької у православну віру (1861). Ці
важливі життєві трансформації відбувалося на тлі постійних переслідувань з боку царської влади й місцевих поміщиків. У 1860 р.
близько 60-ти польських шляхтичів викликали В. Б. Антоновича
навіть на дворянський суд у Києві, але не змогли морально зламати свого підсудного, який гідно відкинув усі обвинувачення. На
початку 1861 р. у Володимира Боніфатійовича було зроблено обшук, за ним посилили поліцейський нагляд і стеження. Принагідно зазначу, що впродовж першої половини 1860-х рр. В. Б. Антонович піддавався неодноразовим допитам слідчої комісії за 12 політичними справами [17, с. 62; 25, с. 24–25; 39, с. 47–48; 45, с. 22,
49; 46, с. 43–44].
Інтелектуальні контакти молодого В. Б. Антоновича мали
яскраво виражене громадське спрямування. Це виявилося в його
активній участі спочатку в українській (київській) (за територіальною ознакою) польській ґміні, яка трансформувалася в київський
хлопоманський гурток українського національного спрямування,
що налічував 15 осіб. Серед тодішніх однодумців В. Б. Антоновича знаходимо братів Тадея та Йосипа Рильських, Поповського,
Бориса Познанського, Густава Василевського, Леонарда Савинського, Л. Сорочинського, Тита Далькевича та ін. В. Б. Антонович проявляв постійну активність у пошуках однодумців, «…котрі
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більше або менше відчували українську національність». До таких
належали студенти-медики М. С. Ковалевський та Ф. Т. Панченко
[39, с. 44, 45, 47; 6, с. 180].
У 1861 р. у процесі зближення київського гуртка хлопоманів і українських студентських гуртків лівобережців, які спочатку опікувалися справою Новостроєнської, Подільської та Печерської недільних шкіл, відбувалося розширення інтелектуального
кола спілкування В. Б. Антоновича. За цих обставин зав’язалися
контакти Володимира Боніфатійовича з такими українськими діячами, як О. І. Стоянов, П. П. Чубинський, В. Торський, брати
Віктор, Євген і Микола Синегуби, І. Касьяненко, К. В. Шейковський, М. П. Драгоманов, Ф. Я. Вороний, брати Стефановичи,
А. П. Свидницький, О. С. Лашкевич, П. Г. Житецький, В. М. Юзефович та ін.
У другій половині 1861 р. на основі об’єднання ідейних українців Лівобережжя і Правобережжя постала Київська українська
громада, яка згодом увійшла в історію як «Стара». Є підстави вести мову про те, що вже в 1862 р. у сферу її впливу входило до 300
осіб. Визнаним ідейним лідером цього напівлегального громадського осередку, здебільшого інтелігенції та студентської молоді, став В. Б. Антонович [17, с. 62, 67; 18, с. 105; 23, с. 61, 62; 51,
арк. 189 зв., 211 зв.; 25, с. 26].
У середовищі українських громадівців В. Б. Антонович відразу зайняв лідируючі позиції. Свідченням цього є те, що саме він
першим висловив власне ідейне кредо в публіцистичному творі «Моя сповідь. Відповідь пану Падалиці» (Основа, 1862, № 1),
де з гордістю визнав своє «перевертництво» на користь служіння українському народу. Він також першим поставив свій підпис серед 21 підписанта під відомим «Відзивом із Києва», надрукованим у «Современной летописи» за 1862 р., що став однією
з перших публічних декларацій українських народолюбців початку
1860-х рр. Ще Олександр Мицюк навів доводи на користь того, що
головним автором цього промовистого документа, який став «програмою потім цілого покоління т. зв. українофілів», був В. Б. Антонович [5, с. 208; 6, с. 174; 21, с. 709; 36, с. 73; 37, с. 137, 139].
Діячі ядра Київської Старої громади зберігали між собою
тривалі інтелектуальні контакти. Так, наприклад, В. Б. Антонович листувався з Б. С. Познанським впродовж 1869–1904 рр. [30,
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с. 312–318]. «Ти для мене дорогий, – писав український народолюбець Б. С. Познанський у листі-привітанні з 25-річчям професорської діяльності В. Б. Антоновича від 10 червня 1895 р., – як
будитель кращих устремлінь моєї юності, як живе втілення ідеалів і кращих поривань моєї душі» [40, арк. 1–1 зв.]. Вже після
смерті В. Б. Антоновича, у 1914 р. однодумець Володимира Боніфатійовича К. П. Михальчук зізнавався у спогадах: «З того моменту (йдеться про період кінця 1850-х рр. – Авт.) я сильно і назавжди прив’язався до Антоновича» [36, с. 85]. Вельми прикметно,
що впродовж трьох десятиліть (у 1860–1880-х рр.) В. Б. Антонович
зберігав головну роль серед діячів Київської Старої громади [10,
с. 197].
Безперечно, загальна суспільно-політична ситуація в країні
впливала на динаміку інтелектуальних контактів В. Б. Антоновича. Після закриття недільних шкіл 1862 р., Валуєвського циркуляра 1863 р., позасудових розправ над учасниками українських
громад 1863–1864 рр. інтенсивність громадських контактів помітно зменшилася. Підтвердженням цього є лист В. Б. Антоновича до харківського українського громадівця В. С. Гнилосирова
від 30 листопада 1865 р., у якому, зокрема, йшлося, що його університетські товариші та знайомі роз’їхалися по всіх усюдах на
службу і почали працювати хто учителем, хто мировим посередником, а тому гурток спілкування «дуже став малесенький». У той
час В. Б. Антоновичу не хотілося зав’язувати нові знайомства, і він
розпочав наукові дослідження [2, арк. 1].
У 1863 р. В. Б. Антонович став головним редактором Київської археографічної комісії, перебуваючи на цій посаді до 1882 р.
Праця вченого як археографа не може не вражати. Адже завдяки зусиллям В. Б. Антоновича було надруковано 9 томів «Архива Юго-Западной России» (1863, 1867–1871, 1876, 1886, 1902),
«Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси» (1888) та деякі інші літописні та історико-топографічні
першоджерела. У процесі археографічної діяльності розвивалися
інтелектуальні контакти вченого, адже, як зазначав О. І. Журба,
«…передмови В. Б. Антоновича привертали до себе увагу істориків, викликали дискусії з окремих наукових проблем…» [24, с. 93,
173, 179–181].
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Важливим чинником налагодження українських інтелектуальних зв’язків В. Б. Антоновича була його викладацька діяльність у Київському університеті Св. Володимира та Вищих жіночих курсах. Професор читав кілька лекційних курсів, зокрема
такі, як «Історія Литовської Русі», «Історія Литовської Русі після
Люблінської унії», «Історія Русі до монголів», «Історія Галицької
Русі», «Історія Великого князівства Литовського», «Історія малоруського козацтва», «Джерела для історії Південно-Західної Русі»,
«Джерела для історії Західної Росії» тощо.
В. Б. Антонович мав великий дар лектора. Його лекції ніколи
не читалися за рукописом, а представляли своєрідні імпровізації,
що ґрунтувалися на величезному досвіді роботи над літописами,
хроніками, актами про минуле життя і вирізнялися критичним
ставленням до джерел, об’єктивністю, точністю фактів, обґрунтованістю висновків, були наповнені щирим патріотичним почуттям до рідного краю і народу. За споминами М. В. Стороженка, це «приязне ласкаве оповідання» викликало інтерес не тільки обов’язкових студентів, але слухачів з інших факультетів. Тому
аудиторія була завжди повною. Характерно, що лекційні курси
В. Б. Антоновича записувалися студентами, а деякі з них літографувалися [4, с. 18–21, 25; 43, с. 155, 156].
Інтелектуальні обміни між В. Б. Антоновичем і його студентами тривали не тільки в аудиторії, а й у власному помешканні професора. В його робочому кабінеті обговорювалися різні новинки
наукової літератури, які надходили звідусіль, а господар оповідав
усяку бувальщину та викладав власні погляди, обстоюючи поступово-еволюційні ідеали національно-культурного розвитку. Інтелектуальна аура півтораповерхового будинку В. Б. Антоновича на
розі Кузнечної та Жилянської вулиць приваблювала не тільки студентів, а й відомих учених та громадських діячів [43, с. 157].
Аналізуючи дидактичні інтелектуальні зв’язки вченого, не
слід забувати, що їх утвердження відбувалося за умов царського авторитарного режиму, коли далеко не всі теми могли вільно
прозвучати з кафедри університетської аудиторії. За цих обставин
В. Б. Антонович ніколи не відмовляв студентам прочитати якісь
лекції неофіційно, приватно з тих питань, які з цензурних міркувань трактувати було незручно. Хоча часом такі прохання ставили
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професора в досить незручне становище, він лише запитував: «Коли
і де?» та з’являвся у призначене місце і час для читання лекції.
За згадками Мусія Кононенка, у таких випадках В. Б. Антонович виявляв виняткову дисциплінованість навіть у зимову завірюху чи літню зливу, читаючи приватні лекції будь-де: в тісній
та задушливій хатинці якогось студента, інколи на самій околиці міста. Інтелектуальна комунікація забезпечувалася професором своєрідним стилем викладання, коли лекція читалася тихо,
але ясно й виразно, так зрозуміло, що у слухачів надовго залишалися в пам’яті всі образи й подробиці. Викладав приватні лекції
В. Б. Антонович українською мовою, якою промовляв цілком вільно й легко [28, с. 172–174].
Інколи траплялося так, що В. Б. Антонович спочатку читав
офіційний курс, а згодом робив його ширшим, який читався приватно. Так було з курсом з історичної географії України, що викладався В. Б. Антоновичем студенткам Вищих жіночих курсів
у 1883 р. Ширший курс географії професор прочитав у невеликому гуртку, здебільшого зі студентів Університету Св. Володимира,
у 1886 р. До числа слухачів В. Б. Антоновича входили К. І. Арабажин, А. В. Верзилов, С. А. Денісієвський, Б. О. Кістяківський,
Котляревський, О. С. Лаппо-Данилевський, А. С. Маршинський,
К. М. Мельник-Антонович, Поночовний, А. С. Синявський та ін.
На лекції, які проводилися переважно у старогромадівців, збиралося по 8–12 осіб.
У 1886 р. приміщеннями для приватних лекцій В. Б. Антоновича слугували помешкання М. В. Лисенка на розі Фундукліївської (нині вул. Б. Хмельницького) та Афанасьєвського яру
(нині вул. I. Франка); Колегія Павла Галагана у Є. К. Трегубова;
на М. Володимирській вул., нижче Університету Св. Володимира у В. Н. Вовка-Карачевського та у декого зі студентів. На основі
уривків записок можна вести мову, що такий самий курс читався
в 1888 р. [41, с. 53].
Крім того, відомо, що 1884 р. Володимир Боніфатійович читав також приватні лекції з історії Ірландії у невеликому гуртку, організованому С. М. Єгуновою. У 1889 р. він викладав приватний курс лекцій з філософії [41, с. 53].
Тривалий час В. Б. Антонович перебував під таємним поліцейським наглядом, а тому приватні лекції професора нео-
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дноразово відвідувала поліція, яка робила всілякі неприємності
В. Б. Антоновичу і слухачам, переписувала всіх присутніх. Проте
це не заважало професору продовжувати лекційний курс на іншій
квартирі, в іншому місці, поки лекції не вичитувалися повністю.
У 1889–1890 рр. В. Б. Антонович приватно викладав курс з історії козацтва. За спогадами О. Г. Лотоцького, таємні лекції відбувалися в уже згадуваному помешканні В. Н. Вовка-Карачевського, згодом – у приміщенні школи (після занять школярів) в районі Дмитровської вул., де учителювала дружина М. С. Кононенка
[34, с. 378].
За даними Дмитра Антоновича, у 1895–1896 рр. Володимир
Боніфатійович читав курс лекцій «Про козацькі часи на Україні»
спочатку у власній квартирі, а потім по черзі «у декого з українських патріотів» [7, с. 12]. За спогадами Мусія Кононенка, лекції
читалися у нього на квартирі по Жилянській вулиці. Одного разу
на таку лекцію завітала поліція, яка заспокоїлася лише тоді, коли
слухачі зробили для неї «складчину». Подібні лекції відбувалися
щосуботи, і це був день, коли обов’язково приходив околодочний,
щоб отримати 10 крб. [28, с. 156, 173].
Зазначені виклади професора записувала з живого слова група слухачів, зокрема Василь Доманицький та Андрій Купчинський. Для загального редагування лекції передавалися відомому українському діячу О. Я. Кониському. У 1897 р. приватні лекції
В. Б. Антоновича «Про козацькі часи на Україні» вийшли друком
у Чернівцях, а в 1912 р. – у Коломиї, тобто за межами Російської
імперії [7, с. 4, 13].
За даними А. Верзилова, В. Б. Антонович читав приватні лекції з географії України, з антропології і з філософії історії. Із зазначених курсів тільки лекції з антропології були опубліковані в галицькому журналі «Правда» за 1888 р. [13, с. 415].
Як стверджував В. В. Ващенко, починаючи з 1880-х рр.,
В. Б. Антонович прочитав чотири приватні курси лекцій [12,
с. 108]. За нашими підрахунками, загалом таких лекційних курсів
було не менше дев’яти: з антропології, географії, географії України, етнографії України, історії Ірландії, історії козацтва, історії
конституціоналізму в Швеції і Норвегії, з філософії та філософії
історії. Їх значення важко переоцінити. Ще М. С. Грушевський
влучно помітив, що найбільш теоретичні міркування В. Б. Анто-
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новича, зокрема його характеристика національних типів, узагальнення з історії козаччини «вийшли з записок слухачів тих інтимних, тісних кружків, в яких читав він свої лекції, не вяжучи ся
їх публічним характером» [16, с. 75].
Приватні лекційні курси В. Б. Антоновича не тільки викликали велику зацікавленість у слухачів, а й служили розвитку їхніх подальших дослідів. Так, курс з історії конституціоналізму
в Швеції і Норвегії, за даними І. Я. Франка, став основою статті
С. О. Єфремова про конституцію в Швеції і Норвегії [47, с. 28].
Під впливом лекцій В. Б. Антоновича серед його слухачів і слухачок виникав інтерес до історії та географії України, до
її долі. Це вело до утворення цілої низки українознавчих гуртків під керівництвом Володимира Боніфатійовича. За даними
С. М. Єгунової-Щербини, в одному з таких гуртків професор читав лекції з географії та етнографії України, філософії історії тощо.
До В. Б. Антоновича нерідко зверталися за порадами, довідками,
а часом і з проханням керівництва українські гуртки хрестоматійників, словарників, культурників і навіть драгоманівців, або
політиків. Володимир Боніфатійович був єдиним професором
в Університеті Св. Володимира та на Вищих жіночих курсах, хто
так близько стояв до студентської молоді, віддаючи їй багато сил
і часу [20, с. 374–375].
У викладацькій діяльності В. Б. Антонович обережно розкривав свій політичний ідеал життя, яким служила вільна федерація
народів, де б кожен мав свої культурні, мовні, етнографічні та побутові особливості, як говорив професор, «кто во фраке и цилиндре, кто в свитке и смушковой шапке». Основоположним засобом
на цьому шляху В. Б. Антонович вважав розвиток самосвідомості
кожної народності, утворення власних національних форм, власної національної мови й літератури [20, с. 375]. Можна стверджувати, що популяризація цих ідей, за своєю сутністю національнодемократичних, сприяла наповненню відповідним змістом українського інтелектуального середовища В. Б. Антоновича.
Працюючи професором Київського університету Св. Володимира, Володимир Боніфатійович відігравав вельми позитивну
роль серед молоді, яка навчалася і водночас брала участь у діяльності Київської української громади. «Як професор історії, – писав І. Я. Франко, – він (В. Б. Антонович. – Авт.) дав імпульс своїм
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ученикам до спеціального оброблювання поодиноких територій
української землі, і ся його ініціатива принесла досить багаті плоди» [47, с. 28]. З цього приводу висловлювався і учень Володимира
Боніфатійовича Д. І. Багалій, який теж зазначав, що слухачі й слухачки професора написали цілу низку друкованих праць. У цьому
контексті варто назвати О. М. Андріяшева, Д. І. Багалія, А. Врублевського, П. В. Голубовського, М. П. Дашкевича, І. А. Линниченка, К. М. Мельник, М. В. Молчановського, Я. Ярмоховича та
ін. [9, с. 27].
Можна стверджувати, що прямий вплив професора В. Б. Антоновича призвів не тільки для розширення українського інтелектуального середовища, а й розвитку нового наукового напряму в українській історіографії, становленню наукової школи. Варто погодитися з думкою А. В. Верзилова, який писав, що
«Антонович, можна сказати, мав не тільки синів, але й онуків,
які всі почували до нього любов, відданість, розносили про нього славу, його ідеали і його напрямок». Цілком закономірно, що
цілий ряд кафедр університетів Наддніпрянщини згодом очолили учні В. Б. Антоновича, у тому числі М. В. Довнар-Запольський
і В. Є. Данилевич – у Києві, Д. І. Багалій – у Харкові, І. А. Линниченко і О. С. Грушевський – в Одесі.
Що це була наукова школа, не підлягає сумніву. Адже учні
В. Б. Антоновича втілили в життя грандіозний інтелектуальний
задум учителя – системно розробили історію усіх древніх княжінь Південної та Західної Русі. Так, О. М. Андріяшев та П. Іванов дослідили історію Волинської землі, М. В. Молчановський –
Подільської, Д. І. Багалій та П. В. Голубовський – Сіверської,
М. С. Грушевський – Київської, О. С. Грушевський – ТуровоПінської, М. В. Довнар-Запольський – Дреговицької, В. Г. Ляскоронський – Переяславської, В. Є. Данилевич – Полоцької, і цей
перелік можна продовжити [4, с. 28; 14, с. 74].
Між В. Б. Антоновичем та його учнями встановлювалися міцні інтелектуальні зв’язки, основою яких були ідейна, професійна
та особистісна єдність, яка трималася на любові до рідної землі,
на інтересі до її минулого й майбутнього. Наукова школа визначного вченого стала добрим підґрунтям розвитку українських інтелектуальних контактів у Наддніпрянській Україні. Це добре підтверджується тривалим листуванням В. Б. Антоновича зі своїми
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учнями-однодумцями, наприклад Дмитром Багалієм – протягом
1880–1902 рр., Михайлом Грушевським – у 1889–1900 рр., Катериною Мельник – у 1881–1903 рр. та ін. [31, с. 226; 32, с. 284; 33,
с. 256].
Українські інтелектуальні комунікації В. Б. Антоновича налагоджувалися завдяки привабливим рисам його вдачі. Він мав великий авторитет серед київських громадян, які цінували професора, кажучи словами М. С. Кононенка, «і як історика, і як високочесну та гуманну людину, без жодного чванства, амбіції та всякого
роду великопанських або й просто панських нахилів» [28, с. 171].
Українські інтелектуальні зв’язки налагоджувалися В. Б. Антоновичем не тільки під час викладання, а і у процесі наукової діяльності. Засобом створення їх мережі стала діяльна участь
В. Б. Антоновича в різного роду наукових товариствах. Так,
у 1873 р. його було обрано членом Імператорського географічного товариства, в 1874 р. – дійсним членом Археологічного товариства в Москві, Товариства історії і старожитностей в Одесі, Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії.
У 1877 р. ученого обрали дійсним членом Археологічного товариства у Львові [44, с. 30].
В. Б. Антонович відіграв вагому роль в утворенні й діяльності
київського історичного Товариства Нестора-літописця. У 1873 р.
Володимир Боніфатійович надав ширшого розвитку невеликому
науковому гуртку, до складу якого входили Ф. Г. і П. Г. Лебединцеви, І. П. Хрущов, В. Я. Шульгін. У результаті гурток було реформовано в Учене товариство при Університеті Св. Володимира.
Учасники осередку збиралися вечорами два рази на тиждень.
Характерно, що В. Б. Антонович очолював українську сторону,
що виявляла себе в цьому товаристві. Інтелектуальний авторитет В. Б. Антоновича не підлягав сумніву. Не випадково в 1881–
1887 та 1896–1898 рр. В. Б. Антонович обирався головою історичного Товариства Нестора-лiтописця, а в 1890 р. став його почесним членом [43, с. 168, 169; 44, с. 30].
У 1873 р. В. Б. Антонович взяв активну участь у заснуванні й
діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного
товариства, який, за словами В. О. Біднова, «…об’єднав коло себе
мало не всі культурні сили Наддніпрянщини», зокрема не тільки
таких українських діячів, як В. Б. Антонович, М. П. Драгоманов,
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О. О. Русов, а й багато представників провінційних сил. Хоча відділ діяв лише у 1873–1876 рр., його роль у налагодженні українських інтелектуальних комунікативних зв’язків, у справі залучення значної кількості сільської інтелігенції до збирання етнографічного матеріалу по всьому простору України важко переоцінити [11, с. 139].
Ще одним важливим засобом налагодження українських інтелектуальних зв’язків у діяльності професора В. Б. Антоновича
була його участь у роботі наукових з’їздів і конгресів. Виняткову
роль Володимир Боніфатійович відіграв в організації ІІІ Всеросійського археологічного з’їзду в Києві 1874 р. Важливо, що київський з’їзд, кажучи словами М. Кордуби, «…вийшов блискучою
маніфестацією наукових засобів та аргументів українства, що викликала величезне одушевлення серед Українців і безмежну лють
чорносотенного московського та москвофільського табору» [29,
с. 134].
У подальшому В. Б. Антонович систематично брав участь
у таких з’їздах, зокрема в тих, що проходили в Наддніпрянщині:
в VІ археологічному з’їзді – в Одесі (1884), в ХІ – у Києві (1899),
в ХІІ – у Харкові (1902), в ХІІІ – у Катеринославі (1905). Характерно, на двох останніх В. Б. Антонович був почесним головою
секцій на знак високого оцінювання заслуг ученого в царині археологічної науки [47, с. 28; 43, с. 33].
Доповіді В. Б. Антоновича в наукових товариствах та на археологічних з’їздах вирізнялися фактичною правдивістю, ясністю
і простотою положень, логічністю висвітлення, чіткою структурованістю викладу й переконливими висновками і служили зміцненню його наукового авторитету, утвердженню наукового бачення проблеми. Наприклад, С. М. Єгунова-Щербина стверджувала,
що після доповіді В. Б. Антоновича, зробленій на VІ Всеросійському археологічному з’їзді в Одесі 1884 р., перебувала під незабутнім враженням. Особливо мемуаристка зауважила те, що «…цілий ряд учених спеціалістів з ріжних галузів ствердили бездоганну
певність його висновків» [20, с. 373].
Важливою сторінкою українських інтелектуальних зв’язків
В. Б. Антоновича стала його діяльність у різних наукових та популярних виданнях, зокрема в «Основі», «Записках» і «Трудах ЮгоЗападного Отдела Географического Общества», «Киевском теле-
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графе», «Киевских Университетских Известиях», «Древностях
Московского Археологического общества», «Трудах» археологічних та антропологічних з’їздів, «Чтениях Общества Нестора Летописца», «Заре», «Киевской старине» тощо [17, с. 68; 35, с. 92]. Діяльність В. Б. Антоновича в наукових виданнях породжувала його
епістолярне й особисте спілкування з багатьма українськими діячами.
Візьмемо хоча б співпрацю В. Б. Антоновича з колом журналу «Киевская старина». Інтелектуальні контакти діячів цього часопису розвивалися на неформальних вечерях, які влаштовував відомий культурний діяч і меценат В. В. Тарновський. Активним учасником цих сходин був В. Б. Антонович, який спілкувався з широким колом українських діячів, зокрема О. М. Лазаревським, Ор. І. Левицьким, А. В. Стороженком, О. О. Андрієвським, М. П. Василенком, В. П. Горленком, М. Ф. Біляшівським,
І. Ор. Новицьким, І. М. Каманіним, М. В. Шугуровим, Ф. Г. Міщенком, К. П. Михальчуком, Д. І. Яворницьким та ін. [43, с. 182].
В. Б. Антонович належав до знакових, видатних постатей
українського національно-культурного руху, а тому його діяльність по налагодженню українських інтелектуальних контактів набула всеукраїнського масштабу. Цю особливість помітив
А. С. Синявський, який зазначав: «В особі В. Б. (Володимира Боніфатійовича. – Авт.) сходяться нитки громадських зносин. Оборона культурних інтересів, політичні зв’язки, матеріальні можливості об’єднуються в особі В. Б., – визнаного значною суспільністю проводиря українського руху того часу майже на всій території
українського народу од Галичини й Закарпаття на заході й Кубані,
Ставропілля на сході» [41, с. 42].
Тривалі інтелектуальні контакти встановилися у В. Б. Антоновича з одеськими діячами. Увага до південної Пальміри в українського вченого була обумовлена його життєвою лінією, тісно пов’язаною з пансіоном Рішельєвського ліцею періоду 1844–
1848 рр. та Другою одеською гімназією, де він здобував середню
освіту в 1848–1850 рр. Та і знайомство з українознавчою проблематикою розпочалося у В. Б. Антоновича з праць про запорозьких
козаків і гайдамаків визначного одеського історика А. О. Скальковського [48, с. 252–253].
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Від початку 1870-х рр. Володимир Боніфатійович зав’язав
знайомство з відомим одеським археографом, віце-президентом Одеського товариства історії та старожитностей періоду 1875–
1883 рр. М. Н. Мурзакевичем. А 18 листопада 1874 р. В. Б. Антонович став членом цього Товариства. Як встановили Е. Г. Оксман
і В. М. Хмарський, упродовж 1874–1883 рр. В. Б. Антонович підтримував епістолярний зв’язок з Товариством, обмінювався науковою інформацією в галузі археології, вів обмін літературою, мав
намір публікуватися на сторінках «Записок» Товариства. Вельми
прикметно, що інтелектуальне середовище в Одесі розвивав учень
В. Б. Антоновича по його київській науковій школі І. А. Линниченко, який готував спеціаліста в царині джерелознавства та історіографії Б. А. Вахевича [48, с. 253, 256; 49, с. 89, 229, 230, 247,
266, 332, 333].
Особливі взаємовідносини встановилися у В. Б. Антоновича
з Одеською українською громадою. Щоправда, після завершення
2-ї одеської гімназії (1850) В. Б. Антонович тривалий час не відвідував південне місто. Нова сторінка утвердження інтелектуальних контактів з одеситами настала у 1879 р., коли відомий український діяч відвідав Одесу. Відтоді зв’язки стали майже систематичними, а з 1898 р. його приїзди набули організованого характеру.
Між В. Б. Антоновичем і рядом діячів одеської української громади – Л. А. Смоленським, О. О. Андрієвським і особливо М. Ф. Комаровим – установилися близькі й жваві відносини. З Михайлом
Комаровим В. Б. Антонович мав тривале листування, про що дають підстави вести мову його листи періоду 1889–1901 рр. У цьому
контексті особливого значення набули приїзди В. Б. Антоновича
до Одеси між 1890–1898 рр., коли відбувалося з’ясування політичних орієнтацій і відношення до галицької «Правди» в період «нової ери» в українсько-польських стосунках, до якої ідейний лідер
Київської Старої громади мав причетність [41, с. 42; 48, с. 253].
У травні 1895 р. прогресивна українська громадськість відзначала 25-річчя професорської й 35-річчя літературно-наукової
праці В. Б. Антоновича. Офіційне привітання визначного професора відбулося у стінах Київського університету Св. Володимира. Вітали Володимира Боніфатійовича й на Вищих жіночих курсах. Ювіляра спеціально запросила й Одеська українська грома-
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да. Урочисте вшанування відбулося на дачі старого члена громади
В. В. Ковальова [41, с. 42].
Ставлення одеських громадян до В. Б. Антоновича було завжди сповнене особливого пієтету. Під час його відвідин Одеси
місцеві українські громадяни найчастіше збиралися в помешканні ідейного лідера осередку Л. А. Смоленського. Кожен приїзд українського інтелектуала створював в Одеській українській
громаді святковий, піднесений настрій. Виступи В. Б. Антоновича про становище української справи, як згадував А. С. Синявський, «…заслуховувалися з таким захопленням, уважністю, в такій тиші, що здавалося чути було, як б’ється пульс тих сердець,
що об’єдналися тут коло «божественного», як тоді шуткуючи казали, вчителя», щоб почути його провідне слово». Серед учасників
Одеської української громади найближчими до В. Б. Антоновича
були О. О. Андрієвський, А. М. Бібик та його дружина, В. В. Ковальов, Д. Д. Сігаревич [41, с. 43, 44, 46].
Від 1861 р. В. Б. Антонович мав контакти з діячем Харківської української громади В. С. Гнилосировим, який двічі у липні – вересні того року відвідував київських громадівців. Пізніше
він приїжджав на запрошення Харківської української громади,
учасниками якої були Д. Пильчиков, М. Лободовський, П. Єфименко з дружиною, А. Шиманов та ін. [25, с. 45; 54, с. 97]. Він підтримував інтелектуальні контакти з катеринославськими громадськими, культурними й науковими діячами. Особливе значення
в налагодженні українських інтелектуальних контактів з катеринославцями мала участь В. Б. Антоновича в роботі ХІІІ Всеросійського археологічного з’їзду в цьому місті. Напевно, їх логічним
продовженням стало обрання визначного інтелектуала 5 грудня
1906 р. почесним членом Катеринославської вченої архівної комісії, до складу якої входили М. Биков, В. Біднов, Є. Вировий,
В. Данилов, Д. Дорошенко, Я. Новицький, В. Пічета, А. Синявський, А. Скриленко, Д. Яворницький та ін. [1, с. 100].
Отже, є підстави вести мову про те, що нагінки на український національний рух змусили В. Б. Антоновича більше уваги
приділяти освітньо-науковій діяльності. Але громадська складова його життя продовжувала впливати на коло інтелектуальних
зв’язків. Напевно, переплетіння зазначених чинників, помножене на нові ускладнення після прийняття Емського указу Олек-
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сандра ІІ (В. Б. Антонович перебував на замітці Київського губернського жандармського управління як представник «Партії так
званих українофілів «Старої громади»» і значився у відповідному
списку другим після М. П. Драгоманова) не могли не викликати
душевну втому. Так, у листі до Б. С. Познанського від 11 листопада 1878 р. В. Б. Антонович писав: «У травні захищав я дисертацію,
отримав доктора… так душно на поверхні землі і так багато-що набридло…» [3, арк. 1 зв. – 2; 50, арк. 47].
Звичайно, не слід думати, що українські інтелектуальні
зв’язки В. Б. Антоновича були «безхмарними», безконфліктними.
Відомо, що далеко не завжди співпадали погляди В. Б. Антоновича і М. П. Драгоманова – лідера політичного напряму в Київській
Старій громаді та ширше – в усьому українському національному русі середини 1870-х – середини 1890-х рр. В їхніх інтелектуальних відносинах були різні моменти. Так, наприклад із листа
М. П. Драгоманова до Ом. Огоновського від 8 (20) квітня 1894 р.
дізнаємося про дружню співпрацю Володимира Боніфатійовича і Михайла Петровича над працею «Исторические песни малорусского народа» (1874), яка тривала ще з 1869–1870 рр. «Ми сходилися, – згадував про процес написання праці М. П. Драгоманов, – і обсуждали вкупі замітки, писав текст… я в присутності
Антоновича і при постійній його раді, а де треба, то і під диктовку
його» [53, арк. 204, 208]. Проте Володимир Боніфатійович часто й
опонував Михайлу Петровичу.
Водночас і М. П. Драгоманов виступав проти В. Б. Антоновича «зліва», закидаючи йому політичну неактивність і не погоджуючися із позицією повного відокремлення українства від російщини. Втім, незважаючи на те, що В. Б. Антонович належав до більш
поміркованих, більш обережних українських діячів, ніж М. П. Драгоманов, наприкінці 1870-х рр. йому загрожувала доля свого опонента – вічного вигнанця імперії [13, с. 418; 42, с. 374–375].
Незважаючи на всю обережність своїх дій і висловлювань,
В. Б. Антонович перебував під пильним наглядом царського режиму. Підстави для цього були. Так, сам М. П. Драгоманов у листі до Б. О. Кістяківського у листі від 25 червня 1889 р. зазначав:
«В. Б. таки і дійсно мав ближче стосунків до української політики,
нажив собі гострішу репутацію і тепер зовсім не може віддалитися
від укр. політики…» [52, арк. 16 зв.].
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Напевно, саме через це В. Б. Антонович піддавався критиці
й «справа» – з боку О. Я. Кониського, який не визнавав необхідності в політичній діяльності і стояв на послідовних українських
національно-культурницьких позиціях. Розбіжності в інтелектуальних підходах мали різні наслідки в особистих стосунках українських діячів. У В. Б. Антоновича з О. Я. Кониським збереглися
товариські і приятельські відносини, а з М. П. Драгомановим стосунки з часом були зовсім зіпсовані, а в 1885 р. стався їх остаточний розрив через принципові розходження в питаннях підтримки галицьких народовців, майбутнього державного устрою України, оцінки молодогромадівських гуртків «політиків» і значення
російської літератури для української інтелігенції [27, с. 165; 42,
с. 374, 376–377; 45, с. 66].
Інтелектуальні впливи В. Б. Антоновича ніколи не обмежувалися культурництвом, а набували й політичного спрямування,
поширюючись не тільки в Наддніпрянщині, а й на Галичині. Так,
у 1873 р. В. Б. Антонович підписав поміж 31 учасником київської
громади надрукований у галицькій «Правді» «Одкритий лист
з України» – відкриту політичну декларацію з гаслами федералізму коронних країв, широкого самоуправління земського і громадського, рівноправності народностей, соціальних основ свободи
і народоправства та свободи розуму [21, с. 711].
У 1890 р. В. Б. Антонович став ідейним натхненником угоди
між галицькими народовцями й польськими політичними партіями, що увійшла в історію під назвою «нова ера». Попри нетривалий час її дотримання (до 1894 р.), ця домовленість мала певне
позитивне значення для галицького українства в кульурно-національній сфері [11, с. 140; 19, с. 127–128; 21, с. 712].
С. О. Єфремов стверджував, що політика для В. Б. Антоновича була «…такою ж потребою духа, як і наукові досліди». Ба більше, на думку визначного українського діяча, «…з своєї вдачі Антонович був більше, може, політиком, і до кабінету загнало його
тільки наше загальне політичне лихоліття, але він раз у раз рвався
із стін тісного кабінету на люди, на широке поле громадсько-політичної роботи, на той форум, де кується доля людська» [21, с. 705].
Після провалу політики «нової ери» В. Б. Антонович спільно
з О. Я. Кониським захопився справою консолідації українських
народолюбців Наддніпрянщини. Внаслідок їхньої ініціативи вліт-
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ку 1897 р. у Києві зібрався всеукраїнський з’їзд, у якому взяли
участь близько 50 українських народолюбців для створення всеукраїнської безпартійної організації. На з’їзді В. Б. Антоновича,
П. Г. Житецького та М. В. Лисенка було обрано почесними членами. Цей крок знаменував поворот українського громадівства від
безполітичного культурництва до консолідованого політичного
розвитку наддніпрянського українства. У діяльності цієї організації В. Б. Антонович брав безпосередню і найактивнішу участь до
1903–1904 рр.
Київська квартира В. Б. Антоновича на розі Кузнечної й Жилянської вулиць представляла інтелектуальний штаб свідомого
українства. Як писав С. О. Єфремов, стіни цього історичного будиночка «…бачили в собі і збори представників од усієї України,
і студентські запальні зібрання, і тихі наради центрального органу,
що потім директивами розходилися по громадах і керували їхньою
роботою. Тут Антонович був справді сказати, «мужем совіта» і часто навіть найбільш заплутані справи знаходили щасливий кінець,
коли їх торкався Антонович своїм ясним, тверезим розумом, послідовною логікою і вмінням просто підходити до найтяжчих завданнів». За цих обставин уявляється цілком закономірним, що
син професора – Дмитро Антонович – у 1900 р. став одним із засновників Революційної української партії – першої української
політичної партії в Наддніпрянщині [21, с. 712; 54, с. 175, 176, 221,
226].
Напевно, той факт, що В. Б. Антонович не обмежувався національним культурництвом, призвів до несприйняття Володимира Боніфатійовича з боку тих діячів Київської Старої громади
на чолі з П. Г. Житецьким, які цікавилися виключно філологічними й літературними питаннями на українському полі. За словами
Є. Х. Чикаленка, проміжну позицію між «справжнім українцем»
В. Б. Антоновичем і «українофілом» П. Г. Житецьким посідав
О. Я. Кониський, який був «справжнім українцем, але виключно
культурником». Є підстави стверджувати, що не тільки моральнопсихологічні конфлікти навколо К. І. Арабажина та другої дружини В. Б. Антоновича – К. М. Мельник, а й ідейні розходження між
громадівцями призвели до виходу Володимира Боніфатійовича зі
складу Київської Старої громади [54, с. 177, 214].
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Відвертий лист В. Б. Антоновича до Ф. К. Вовка від 11/23 січня 1891 р. із Праги свідчить, що конфлікт між Володимиром Боніфатійовичем і рядом діячів Київської Старої громади, які «нібито стояли біля народного діла» наростав у період 1887–1891 рр.
і мав ідейну основу, а приватне життя В. Б. Антоновича стало
лише приводом, який призвів до розв’язки – виходу колишнього лідера із громади. Внаслідок гострого конфлікту В. Б. Антонович зберіг особисті відносини лише з деякими громадівцями, зокрема М. В. Лисенком, К. П. Михальчуком, О. О. Андрієвським.
Звуження контактів з київськими громадянами мали зворотний ефект: «…Я значно пожвавішав і став діяльнішим», – писав
В. Б. Антонович [8, с. 245].
Велику увагу приділяв В. Б. Антонович українській інтелектуальній справі, вважаючи, що її треба вести в низах і верхах нації,
як на селі, так і в місті, а найбільшої ролі надавав інтелігенції. Як
згадував М. А. Славінський, «…коли, казав Антонович, буде відсепароване від російщини все наше інтелектуальне життя, тоді дуже
легко і майже автоматично будуть зукраїнізовані і громадські, соціальні й політичні сторони нашого життя…» [42, с. 369, 370, 372].
Таким чином, В. Б. Антонович упродовж десятиліть підтримував українські інтелектуальні зв’язки з діячами різних регіонів
Наддніпрянщини й західноукраїнських земель. У цих контактах
завжди перепліталася освітньо-наукова та громадська складові,
національно-культурницьке й політичне спрямування. Засобами
підтримання таких інтелектуальних комунікацій служила участь
В. Б. Антоновича в діяльності українських громад та гуртків, науково-педагогічна діяльність у Київському університеті та на Вищих жіночих курсах, у неофіційних просвітницьких гуртках, лекторіях, наукова робота в різних наукових товариствах, наукових
і популярних часописах, на засіданнях наукових з’їздів, ведення
приватного листування тощо.
Усі ці інтелектуальні контакти сприяли популяризації ідеалів
українського народолюбства, сходженню паростків української
національної освіти, утвердженню наукової історичної школи
В. Б. Антоновича. У загальному вимірі українські інтелектуальні
зв’язки Володимира Боніфатійовича вели до утвердження української національної ідентичності й української національної справи у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
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УДК 94 (477) «18/19» 092

УКРАЇНСЬКЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
Розглянуто формування і становлення українського інтелектуального
середовища О. М. Лазаревського – в изначного українського історика та археографа
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Показано, що воно почало виявлятися у родинному колі, продовжувало формуватися та впливати на особистість Олександра
Матвійовича в молоді роки студентства та на початку професійної діяльності. Інтелектуальні контакти з діячами Петербурзької, Київської Старої та Чернігівської
громад сприяли визначенню життєвого і професійного вибору українського діяча.
У пореформені десятиліття ідейні погляди О. М. Лазаревського не вийшли за межі
поміркованого ліберально-демократичного напряму. Діяльність О. М. Лазаревського
в журналі «Киевская старина» сприяла розширенню і становленню його українського
інтелектуального середовища у 1880–1890-х рр. Посідаючи ліберально-демократичні,
часом помірковані ліберальні позиції, О. М. Лазаревський усе ж таки не вийшов за
межі українського національного табору, роблячи помітний внесок у поступ української
історичної науки та журнальної періодики.
Ключові слова: О. М. Лазаревський, українське інтелектуальне середовище,
українські громади, журнал «Киевская старина».

УКРАИНСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СРЕДА А. М. ЛАЗАРЕВСКОГО
Рассмотрены формирование и становление украинской интеллектуальной среды А. М. Лазаревского – выдающегося украинского историка и археографа второй половины XIX – начала ХХ в. Показано, что она начала проявляться
в семейном кругу, продолжала формироваться и влиять на личность Александра
Матвеевича в молодые годы студенчества и в начале профессиональной деятельности.
Интеллектуальные конткты с деятелями Петербургской, Киевской Старой и Черниговской общин способствовали определению жизненного и профессионального выбора
украинского деятеля. В пореформенные десятилетия идейные взгляды А. М. Лазаревского не вышли за пределы умеренного либерально-демократического направления.
Деятельность А. М. Лазаревского в журнале «Киевская старина» способствовала
расширению и становлению его украинской интеллектуальной среды 1880–1890-х гг.
Занимая либерально-демократические, временами умеренные либеральные позиции,
А. М. Лазаревский все же не вышел за пределы украинского национального лагеря,
внося заметный вклад в развитие украинской исторической науки и журнальной
периодики.
Ключевые слова: А. М. Лазаревский, украинская интеллектуальная среда,
украинские громады, журнал «Киевская старина».
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UKRAINIAN INTELLECTUAL
ENVIRONMENT OF O. M. LAZAREVSKY
The formation and development of the Ukrainian intellectual environment
of O. M. Lazarevsky – outstanding Ukrainian historian and arheographer of the second
half of the ХІХ‑th and early ХХ‑th centuries, was considered. It was shown that it began to
manifest itself in the family circle, continued to form and influence the personality of Alexander
Matveyevich in the younger years of the student and at the beginning of his professional
activity. Intellectual contacts with the leaders of the St. Petersburg, Kievan Old and Chernihiv
communities contributed to the determination of the life and professional choices of Ukrainian
activists. In the post-reform decade, O. M. Lazarevsky’s ideological views did not go beyond
the moderate liberal-democratic direction. The activity of O. M. Lazarevsky in the magazine
«Kievan Antiquity (Starina)» contributed to the expansion and establishment of his Ukrainian
intellectual medium in the 1880s‑1890s. Assuming liberal democratic, sometimes moderate
liberal positions, O. M. Lazarevsky did not go beyond the limits of the Ukrainian national
camp, making a significant contribution to the progress of Ukrainian historical scholarship
and magazine periodicals.
Keywords: O. Lazarevsky, Ukrainian intellectual environment, Ukrainian
communities, «Kievan Antiquity (Starina)» magazine.

Ж

иттєвий шлях і творчий внесок у розвиток історичної україністики визначного українського історика й археографа другої половини
ХІХ – початку ХХ ст. Олександра Матвійовича Лазаревського викликали зацікавлення вже кількох поколінь вітчизняних дослідників, починаючи від В. Б. Антоновича, Д. І. Багалія, М. С. Грушевського, І. В. Лучицького, В. О. М’якотіна до Л. А. Коваленка, М. І. Марченка, Л. К. Полухіна, В. Г. Сарбея, Г. К. Швидько,
В. І. Воронова та ін. [3].
Безперечними історіографічними досягненнями є постановка і розв’язання таких сюжетів, як основні етапи життя й діяльності, історичні погляди вченого, аналіз його творчого доробку в царині історії Лівобережної України другої половини ХVІІ–
ХVІІІ ст., української археографії та бібліографії, місця і ролі
в українському історіографічному процесі другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. Водночас не можна не констатувати, що постать
знаного українського дослідника потребує подальшого ретельного вивчення, оскільки впродовж тривалого радянського історіографічного періоду піддавалася аналізу крізь призму тодішніх
ідеологічних догм і стереотипів, що не могло не вплинути на точ-
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ність оцінок та узагальнень. До того самого деякі важливі аспекти
в силу різних причин спеціально не вивчалися.
На наш погляд, науково новим підходом є осягнення постаті О. М. Лазаревського в контексті інтелектуальної історії. Поміж
цієї проблематики заслуговує на розгляд тема українського інтелектуального середовища Олександра Матвійовича, визначення
його сутності й особливостей.
Під інтелектуальним середовищем слід розуміти оточення людей
з насиченою розумовою діяльністю, яке створювало між собою певне
контактне поле, впливаючи на світогляд та діяльність. Тема українського інтелектуального середовища О. М. Лазаревського розглядалася в історіографії фрагментарно й опосередковано, лише в ракурсі інших сюжетів. Спеціальне ж вивчення українського інтелектуального середовища О. М. Лазаревського відкриває можливість простежити українську інтелектуальну компоненту у процесі
формування і становлення світогляду вченого, розкрити причини
його творчого вибору, що зумовив напрям життєвого і наукового
шляху.
Українське інтелектуальне середовище О. М. Лазаревського
почало формуватися вже на першому, родинному етапі кристалізації особистості. Ще М. С. Грушевський помітив зв’язок родинних традицій, оточення, вражень молодості зі сферою, «що потім
стала предметом його (О. М. Лазаревського. – Авт.) спеціальних
інтересів і наукових студій, – старою Гетьманщиною» [4, с. 573].
Є певні підстави вважати, що інтерес до українського минулого
почав зароджуватися в Олександра ще в дитячі роки під впливом
батька – Матвія Ілліча. Свого часу В. Г. Сарбей зазначав, що загальні характеристики українських гетьманів Б. Хмельницького,
І. Мазепи, К. Розумовського у працях О. М. Лазаревського в цілому співпадали з оцінками, що містилися в незакінчених мемуарах «Памяти мои» М. І. Лазаревського [13, с. 23–24]. І цей факт є
вельми промовистим.
Інтелектуальний вплив справили на Олександра Лазаревського і його старші брати. З Федором, студентом університету,
Олександр проживав два роки у Харкові, а з Василем – у СанктПетербурзі. В 1847 р., будучи 13-річним підлітком, Олександр
пристав на пропозицію переїхати до Оренбурга. Там, у далекому
від України місті, тоді вже працювали його брати – Василь, Михайло і Федір. Перебування в російській глибинці закарбувалося
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Олександру Лазаревському тим, що в дружньому братерському
колі велися розмови про рідну Україну, про тяжку долю Т. Г. Шевченка, який у той час відбував заслання в Орській фортеці [10,
с. 5–7]. Саме в оренбурзький період життя О. М. Лазаревський
зацікавився читанням, у процесі якого, під впливом, певно, узагальнюючої праці Д. М. Бантиша-Каменського, в нього з’явився
більш стійкий і вже більш осмислений інтерес до України, її історії [13, с. 24–25].
Аналізуючи віхи життя О. М. Лазаревського, слід зазначити,
що формування його особистості тривалий час проходило поза
межами України, а прямий вплив українського інтелектуального
середовища не міг бути стійким і системним. Так, чотирирічне перебування О. М. Лазаревського у столичній гімназії за часів завершального періоду правління Миколи І, скоріше за все, показало
майбутньому історику всі вади консервативно-охоронної системи
навчання. Однак ці зовнішньо несприятливі обставини не зашкодили зміцненню інтересу Олександра до української минувшини.
Характерно, що в 16 років він систематично читав літературу з історії України, і вже здобув певні знання. Все це дало йому можливість уже в гімназичний період приступити до перших історичних
досліджень, які були опубліковані в «Черниговских губернских
ведомостях» 1853 р. [13, с. 26; 10, с. 10–11].
Напевно, в юнацькі роки фізична відірваність Олександра
Лазаревського від України компенсувалася позитивними впливами його старших братів. «Один з молодших синів, – писав про
молодого О. М. Лазаревського М. С. Грушевський, – він виростав
під доглядом своїх старших братів – Василя, Михайла й Федора,
типових українофілів, приятелів Шевченка. Молодечі літа прожив він в далеких переїздах, на чужині, і так звичайна у українців
ностальгія підігріла і в свідомість перевела фізичне прив’язання
до вітчизни» [4, с. 573].
Подальший розвиток особистості О. М. Лазаревського відбувався під час навчання на історико-філологічному факультеті Петербурзького університету. У студентські роки, починаючи
з 1854 р., зав’язалося листування між О. М. Лазаревським та відомим істориком та археографом, знавцем козацького періоду української минувшини О. М. Бодянським. У творчому доробку цього публікатора вартісних першоджерел були такі пам’ятки, як козацький «Літопис Самовидця», «Історія Русів» тощо. Можна пого-
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дитися з припущенням В. Г. Сарбея, що епістолярне спілкування
згодом, з 1855–1856 рр., доповнювалося особистими зустрічами
у Москві. Ці активні інтелектуальні контакти, безперечно, сприяли посиленню інтересу молодого історика до минулого України,
прищеплюванню зацікавленості до занять археографічними розвідками [13, с. 28].
Під час перебування в Санкт-Петербурзі у О. М. Лазаревського формувалося й певне коло знайомств з українськими діячами науки, культури, суспільного руху. Його українське інтелектуальне середовище вийшло за межі, в основному, сімейного кола
й помітно розширилося.
Відомо, що на початку 1856 р. молодий дослідник українського минулого познайомився з істориком О. М. Марковичем. Опанас Васильович був колишнім учасником Кирило-Мефодіївського товариства, переконаним українським народолюбцем, який
з великою шаною ставився до селян-хліборобів, був колоритним носієм староукраїнських народних звичаїв і справляв сильне
враження на оточуючих надзвичайною жвавістю своєї натури [9,
с. 483, 487–489]. Особистість О. М. Марковича згодом вплинула
на суспільні та наукові погляди Олександра Матвійовича. Зближення між цими діячами сприяло тому, що О. М. Лазаревський
добре знав життя і творчу спадщину О. М. Марковича, а пізніше
написав про нього історичний нарис [13, с. 29–30].
У 1858 р. О. М. Лазаревський особисто познайомився з велетнем українського поетичного слова Т. Г. Шевченком, який 27 березня прибув поїздом із тривалого заслання до столиці імперії.
Вельми примітно, що український поет відразу ж завітав до свого «нелицемірного» друга М. М. Лазаревського – старшого брата
Олександра Матвійовича, і спочатку поселився у нього – на Мойці, в будинку графа Уварова [2, с. 396–397].
Відомо, що Т. Г. Шевченко високо поціновував усіх шістьох
братів Лазаревських, у тому числі Олександра Матвійовича, який
входив до Шевченківського кола спілкування в Санкт-Петербурзі.
Не підлягає сумніву, що думки, міркування і спогади великого поета і патріота України мали вплив на О. М. Лазаревського. Про
близькість Олександра Матвійовича до Т. Г. Шевченка свідчить той
факт, що він щиро допомагав хворому поету, детально описав його
останній день життя, був на похованні великого Кобзаря 10 берез-
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ня (26 лютого за ст. ст.) 1861 р., а згодом одним із перших розпочав
написання Шевченкової біографії [2, с. 398, 520; 10, с. 14–15].
У другій половині 1858 р. в Санкт-Петербурзі почала формуватися перша українська громада – напівлегальний осередок національно-патріотичної інтелігенції, що представляв собою нову
на той час організаційну форму українського національного руху.
Першими українськими громадівцями ставали різночинці: письменники, учені, службовці та студенти. Серед учасників знаходимо знакові імена колишніх кирило-мефодіївців: В. М. Білозерського, М. І. Костомарова, П. О. Куліша, Т. Г. Шевченка. До їхніх
однодумців більш молодого покоління належали і два старших
брата О. М. Лазаревського – Михайло і Федір, а також С. С. Гулак-Артемовський, Г. С. Вашкевич, Д. С. Каменецький, В. П. Каховський, О. Ф. Кістяківський, З. Ф. Недоборовський, М. І. Стороженко, Г. М. Честахівський та ін. [6, с. 8].
Є підстави вважати, що О. М. Лазаревський теж брав участь
у діяльності Петербурзької української громади, або, принаймні,
близько примикав до її кола. Промовистим аргументом на користь
цього є те, що у квітні 1861 р. для перевезення труни з тілом покійного Т. Г. Шевченка до нової могили в Україні Петербурзька українська громада відрядила саме О. М. Лазаревського та молодого
художника Г. М. Честахівського, близьких до Кобзаря на останньому відрізку його життєвого шляху [2, с. 529–530]. М. С. Грушевський так писав про цей період життя О. М. Лазаревського׃
«Він обертався тоді в петербурзьких українофільських колах, одягався по-українськи і був близьким чоловіком до Шевченка, як
і його старші брати, – перебував при нім при його смерті і проводжав його тіло на Україну» [4, с. 573].
22 травня (10 травня за ст. ст.) 1861 р. О. М. Лазаревський взяв
участь у перепохованні Т. Г. Шевченка на Чернечій горі біля Канева, яке перетворилася на українську патріотичну маніфестацію.
У панахиді, жалобній процесії та перепохованні великого українського поета брали участь мешканці Канева, селяни з навколишніх сіл, студенти-народолюбці – учасники Київської української
громади. Місія О. М. Лазаревського по перевезенню тіла народного поета в Україну була оповита навіть романтичною народною
легендою, згідно з якою він привіз не труну Шевченка, а скриню
з ножами для різанини панів [2, с. 529–530, 534–536; 8, с. 455].
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Характерно, що на початку 1860-х рр. О. М. Лазаревський діяльно співробітничав з часописом «Основа» – органом, за словами М. С. Грушевського, «російського українофільства» [4, с. 573],
який був тоді важливим центром тяжіння українських національно-культурних сил. Ідейний лідер Київської Старої громади
В. Б. Антонович у своїй розвідці того періоду «Про українофілів
та українофільство (Відповідь на напади «Вестника Южной и Ю.З. России»)» згадував про О. М. Лазаревського в контексті полеміки з К. В. Шейковським з приводу «Словаря», в передмові до
якого містилися закиди проти П. О. Куліша та всіх співробітників «Основи». В. Б. Антонович навів цей приклад, поряд з іншими, які свідчили про брак «всякої солідарності» між українофілами [14, с. 179; 1, с. 139]. Для нас важливо, що один з ідейних лідерів громадівського руху беззастережно зараховував О. М. Лазаревського до українського національного табору.
Спілкування з Т. Г. Шевченком, діячами Петербурзької української громади, участь в «Основі» не пройшло для О. М. Лазаревського даремно. Всі ці інтелектуальні контакти назавжди закріпили пізнавально-дослідницький вибір випускника СанктПетербурзького університету, яким стала історія України. Можна
припустити, що національно-культурницька домінанта, характерна для українських громадівців-народолюбців рубежу 1850–
1860-х рр., прямо чи опосередковано теж посприяла вибору
О. М. Лазаревським засобів служіння власному народові – у царині наукового поступу. Напевно, саме цей вибір найбільше відповідав національно-поступовому ліберально-демократичному світогляду, який на той час вже сформувався у О. М. Лазаревського.
Не випадково столичні перспективи і можливості академічного кар’єрного зростання не приваблювали О. М. Лазаревського,
який з осені 1861 р. майже без перерв (за винятком кількамісячної
служби у Курську) все життя прожив в Україні, працюючи у Чернігові, Полтаві, Кременчуці, Ніжині та в Києві. Особливістю цього тривалого періоду життєдіяльності О. М. Лазаревського в Україні було поєднання ним державної служби спочатку мировим
посередником, згодом у різних губернських судових установах,
з плідною науковою діяльністю в царині історичної україністики,
зокрема в галузі історії України другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.
[10, с. 19–43; 13, с. 34–36].
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На початку 1860-х рр. О. М. Лазаревський з ентузіазмом зустрів селянську реформу Олександра ІІ і навіть узяв безпосередню участь у втіленні її у життя, працюючи мировим посередником
у Сосницькому, Борзенському, Конотопському та Кролевецькому
повітах Чернігівської губернії. Такий життєвий вибір Олександра
Матвійовича можна пояснити тим, що, кажучи словами М. С. Грушевського, його більше тягнуло «до практичної українофільської
роботи» [13, с. 34; 4, с. 573]. Подібне «ходіння у народ» і прагнення
служити справі селянської реформи, сприяти емансипації селян,
було характерним для тодішніх українських народолюбців.
У зазначений період Олександр Матвійович разом із
С. Д. Носом, О. А. Тищинським, Л. І. Глібовим, М. А. Вербицьким, О. В. Маркевичем, І. О. Андрущенком, О. М. Білозерським,
І. П. Дорошенком, Г. Коваленком та іншими народолюбцями належав до учасників Чернігівської української громади. Під керівництвом Л. І. Глібова чернігівські громадівці взяли активну участь
у виданні газети «Черниговский листок». Дієвим співробітником
газети, поряд із П. О. Кулішем, О. Я. Кониським, М. А. Вербицьким, О. В. Марковичем, М. Т. Симоновим (Номисом), О. А. Тищинським, П. С. Єфименком та іншими, став О. М. Лазаревський.
Це видання українського ідейного спрямування було припинено
за наказом міністра внутрішніх справ П. О. Валуєва від 10 серпня
1863 р. [6, с. 57–58].
Напевно, чиновницьке середовище, в якому жив О. М. Лазаревський під час своєї офіційної служби в державних установах,
у сукупності із загальними суперечливими обставинами суспільно-політичного життя пореформеної Росії з його непослідовними
й незавершеними реформами і періодичним поверненням урядового курсу до консервативно-охоронних заходів (згадаємо заборону недільних шкіл, Валуєвський циркуляр та Емський указ Олександра ІІ тощо) помножені на поміркований прогресизм світогляду – все це спричинило те, що Олександр Матвійович за своїми поглядами не виходив за межі суто культурницького українофільства і в 1870–1890-х рр. не брав участі у громадах – осередках
українського національного руху. Не випадково у «Щоденнику»
О. Ф. Кістяківського від 5 березня 1884 р. зазначено, що О. М. Лазаревський після 1861 р. «давно став чиновником не тільки по
службі, а й по душі» [8, с. 455].
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Майже двадцять останніх років свого життя О. М. Лазаревський мав чин дійсного статського радника, працюючи членом
Київської судової палати, та був землевласником, володіючи на
початку 1890-х рр. 402 десятинами землі. Всі ці обставини, напевно, сприяли тому, що його світогляд дещо змістився з ліберальнодемократичних на ліберальні позиції поміркованого українського
народолюбства. У цьому контексті цікавими уявляються розмисли М. С. Грушевського, який писав: «Суспільно-національний
його (О. М. Лазаревського. – Авт.) світогляд задержався, так як
вилився в часах народолюбного українофільства ”Основи”, – не
подався він назад (і се для людей його покоління треба вважати
заслугою), але не пішов і наперед. Від новішого українського і наукового руху стояв він осторонь» [12, с. 63; 4, 579]. На наш погляд,
після 1860-х рр. він за своїми ідейними переконаннями розташувався на правому, найпоміркованішому фланзі українського національного табору.
Характерно, що в пореформені десятиліття О. М. Лазаревський не припиняв контактів з українськими діячами, з якими
познайомився в період підготовки та проведення селянської реформи 1861 р. Проживаючи в інших містах, наприклад у Ніжині, Олександр Матвійович підтримував контакти з киянами, які
визнавали його як «знавця малоросійської старовини» [7, с. 99,
128, 201, 256]. Але водночас О. М. Лазаревський завжди виказував
недовіру щодо українофільства та українофілів. Так, О. Ф. Кістяківський зазначав, що «ту саму недовіру він (О. М. Лазаревський. – Авт.) виявляв і стосовно Антоновича, з яким він у хороших відносинах і в двадцятилітньому знайомстві» [8, с. 455].
«Не верю-с Антоновичу! Не искренен-с!», – частенько промовляв своїм особливим акцентом О. М. Лазаревський [1, с. 51].
Причини його недовіри до провідника київських громадівців полягала в тому, що Олександр Матвійович негативно ставився до
будь-яких «конспірацій» українських народолюбців, до тієї вимушеної політики, коли на людях говорили одне, а робили чи думали по-іншому.
Проте О. М. Лазаревський не відкидав співпрацю з В. Б. Антоновичем, коли йшлося про заходи суто національно-культурницького змісту. Таким став задум створення історичного журналу
з української проблематики, хоча й російськомовного, який почав обговорюватися між О. М. Лазаревським і В. Б. Антоновичем
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ще навесні 1879 р. У 1881 р. зазначені діячі увійшли до оргкомітету
майбутнього журналу, зупинившися на назві «Киевская старина»
[11, с. 32, 34].
Прихильник конкретних справ, О. М. Лазаревський, не будучи формальним учасником Київської Старої громади, багато
зробив для видання її фактичного друкованого органу – журналу
«Киевская старина», що в останні десятиліття ХІХ – на початку
ХХ ст. став важливим центром консолідації українського національного культурництва.
Хоча, прибувши до Києва у 1880 р., О. М. Лазаревський, кажучи словами М. В. Стороженка, спочатку «держав себе якось ізольовано від усіх, то й не знали гаразд, якого держатиметься він напрямку в українських справах…» [14, с. 179]. Напевно, така лінія
поведінки була взагалі характерною для Олександра Матвійовича,
який в попередній період у наукових колах не шукав і не мав популярності, а за межами Києва і Чернігова не брав жодної участі
в якихось наукових інституціях чи товариствах. Відтак його українське інтелектуальне середовище тривалий час було досить обмеженим, не виходячи за межі певного центру, наприклад Чернігова
або Києва [4, с. 579]. Однак після смерті видавця і редактора журналу «Киевская старина» Ф. Г. Лебединцева О. М. Лазаревський
виявив ініціативу підтримати важливий для українолюбців часопис. Саме він умовив громадського і земського діяча, багатого поміщика О. С. Лашкевича узяти на себе видання журналу.
Дещо пізніше, коли офіційним редактором часопису став
Є. О. Кивлицький, фактичне редагування, яке тривало з 1888 р.
до 1892 р., взяв на себе Олександр Матвійович. Його власний будинок на Мало-Володимирській вулиці став центром проведення
редакційних засідань – вівторкових «вечірок» з чаєм, куди запрошувалися П. Я. Армашевський, М. П. Василенко, Ор. І. Левицький, М. В. Стороженко й А. В. Стороженко та ін. «Вечірки» тривали по кілька годин і наповнювалися бесідами про українське
минуле, про редакційні справи. За спогадами М. В. Стороженка,
О. М. Лазаревський був «високої постаті, міцний, з довгим обличчям, бородою, лисий, сірими підпухлими знизу очима, густим та
низьким голосом, блідий, бо хворів склерозом та й помер від запалення легенів». Але в той час Олександр Матвійович був «енергійний, палкий, з надзвичайною пам’яттю про українську старовину
за час Гетьманщини» [14, с. 179; 11, с. 55, 261].
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До київського інтелектуального кола близьких друзів
О. М. Лазаревського входив відомий землевласник, колекціонер, меценат, творець знаменитої Качанівки В. В. Тарновський.
Він любив, коли до нього сходилися співробітники «Киевской
старины». Як згадував М. В. Стороженко, «душею цього осередка
під той час був О. М. Лазаревський».
На вечерях у В. В. Тарновського були такі діячі, як О. М. Лазаревський, В. Б. Антонович, Ор. І. Левицький, А. В. Стороженко,
О. О. Андрієвський, М. П. Василенко, В. П. Горленко, М. Ф. Біляшівський, І. Ор. Новицький, І. М. Каманін, М. В. Шугуров,
Ф. Г. Міщенко, К. П. Михальчук, Д. І. Яворницький, М. В. Лисенко, заїжджали брати Тобілевичі. На цих зібраннях, які проходили
в неформальній обстановці, обговорювалися платформа журналу,
зміст наступних номерів, відбувалися дискусії з різних проблем
трактування історичного минулого [14, с. 181–183].
Поряд із О. М. Лазаревським найбільший вплив у редакційному комітеті «Киевской старины» того періоду мали П. Г. Житецький та Ор. І. Левицький. Постійно відвідували редакційні наради і брали участь у дискусіях В. П. Науменко, М. В. Шугуров,
Н. В. Молчановський, М. П. Василенко, Я. М. Шульгін, В. І. Щербина, Є. К. Трегубов, В. П. Горленко, М. В. Лисенко, К. П. Михальчук, А. В. Стороженко, М. В. Стороженко та ін. [11, с. 56].
Зазначені діячі утворювали незабутнє інтелектуальне середовище спілкування О. М. Лазаревського, яке, безперечно, сприяло активізації його діяльності як історика та археографа. Як встановила М. Г. Палієнко, впродовж перших двадцяти років видання
«Киевской старины» О. М. Лазаревський належав до найактивніших авторів, публікуючи в кожному номері статті, замітки, рецензії, публікації архівних документів [11, с. 55].
У квітні 1893 р. редактором журналу став В. П. Науменко, авторитетний громадський діяч, учений-філолог і педагог, який мав
організаторські здібності. О. М. Лазаревський був одним із тих, хто
побоювався такої кадрової ротації через можливе надмірне увиразнення старогромадівського «українофільського» обличчя часопису, що, на його думку, могло спричинити звуження авторського
кола видання. І дійсно, за спостереженнями М. Палієнко, у другій половині 1890-х рр. «Киевская старина» перетворилася з наукового аполітичного друкованого органу на українофільський,
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який активніше повів боротьбу за українське слово та утвердження української національної літератури [11, с. 57, 60, 61].
Узагалі журнал «Киевская старина» об’єднав понад 450 авторів та кореспондентів, які складали склали своєрідну інтелектуальну мережу, що створювала цілком певне українське національне середовище. Багатьма інтелектуальними нитями воно було
пов’язано з О. М. Лазаревським, який поряд з В. Б. Антоновичем,
Ф. Г. Лебединцевим, П. Г. Житецьким, Ор. І. Левицьким, В. П. Науменком та іншими найдіяльнішими співробітниками часопису
актуалізував поступ різноманітних галузей україністики, зокрема
історії України, архівознавства, джерелознавства і документознавства, генеалогії, іконографії, археографії, етнографії, фольклористики, археології тощо [11, с. 96, 110, 112, 114, 124, 128, 153].
Проте на рубежі ХІХ–ХХ ст. навіть активне українське культурництво вже не задовольняло потреби дня, адже в українському
інтелектуальному середовищі повіяв вітер політичних ідей, мрій,
розмислів. Ця тенденція поступово набирала силу. Однак частина
українських культурників, у тому числі й О. М. Лазаревський, не
помічали чи не захотіли помічати тих змін. В обстановці політизації українського національного руху й українського інтелектуального життя постать О. М. Лазаревського не здавалася ідеальною.
Саме таку думку висловив А. Ю. Кримський у листі до Б. Д. Грінченка від 11 квітня 1906 р., критикуючи статтю в першій українській громадсько-політичній газеті в Наддніпрянщині «Громадська Думка» про О. М. Лазаревського, в якій його «… виставлено
на ідеал для кожного українця!…» [5, с. 370].
Примітним був зворотний лист Б. Д. Грінченка із Чернігова
від 24 квітня 1906 р., де автор, позитивно оцінюючи зазначений
лист А. Ю. Кримського щодо О. М. Лазаревського, писав, що він
«вельми сподобався нам усім, починаючи з [Ф.] Матуш[евського],
і вельми «розгнівив» [В.] Леонтовича, – він б’є поклони перед
українофільськими пічкурами і через щось дуже тепер став їх поважати» [5, с. 373]. Зазначене свідчить, що українське інтелектуальне
середовище по-різному оцінювало постать О. М. Лазаревського.
Таким чином, українське інтелектуальне середовище супроводжувало все життя та діяльність О. М. Лазаревського. Воно почало виявлятися достатньо рано, у родинному колі, продовжувало
формуватися та впливати на особистість Олександра Матвійовича
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в молоді роки студентства та на початках професійної діяльності.
Напередодні та в період проведення селянської реформи 1861 р.,
за часів першого загальнодемократичного піднесення інтелектуальні контакти з діячами Петербурзької, Київської Старої та Чернігівської громад сприяли визначенню його життєвого і професійного вибору, яким стало служіння рідній землі засобом творення панорами української історії часів Гетьманщини.
У пореформені десятиліття ідейні погляди О. М. Лазаревського не вийшли за межі поміркованого ліберально-демократичного українського народолюбства, не пов’язаного формальною належністю до осередків українських громад. Це спричинилося комплексом як внутрішніх особистих, так і зовнішніх причин, впливами різних середовищ спілкування (поряд з неофіційним українським активно впливало офіційне російське). Діяльність О. М. Лазаревського в журналі «Киевская старина» сприяла
розширенню і становленню його українського інтелектуального середовища у 1880–1890-х рр.
Посідаючи ліберально-демократичні, часом помірковані ліберальні позиції, О. М. Лазаревський усе ж таки не вийшов за
межі світоглядної орбіти українського національного табору, роблячи помітний внесок у поступ української історичної науки та
журнальної періодики. Характер інтелектуального середовища,
в якому відбувалася творча діяльність О. М. Лазаревського, не дозволяє визначити його як російського ліберала. Навпаки, його
аналіз свідчить про помітну причетність О. М. Лазаревського до
української національної справи. Проте на початку ХХ ст., за умов
помітної політизації українського національного руху й інтелектуального життя ідейна, суто культурницька, позиція О. М. Лазаревського викликала критику в українському інтелектуальному середовищі, яке все більше набувало національно-політичної
спрямованості.
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УДК (477) «18» (092)

Л. А. СМОЛЕНСЬКИЙ
В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
ХІХ СТОЛІТТЯ
Розглянуто особистість талановитого українського інтелектуала, педагога, ідейного лідера Одеської української громади Леоніда Анастасійовича Смоленського (1844–1905). В центрі уваги формування і сутність світогляду як українського
народолюбця. Показано коло ідейних однодумців та опонентів Л. А. Смоленського,
його інтелектуальні зв’язки та культурницьку діяльність. Визначено місце і роль діяча
в українській інтелектуальній історії ХІХ ст. Розкрито, як засобами національного культурництва він популяризував знання про історію та культуру України, виховав чимало
українських патріотів, сприяв розвитку української національної свідомості. Л. А. Смоленський назавжди увійшов в історію як талановитий лектор, педагог і український
народолюбець, який вірив і наближав національно-культурне відродження України.
Ключові слова: Л. А. Смоленський, інтелектуальна історія України, український інтелектуал, педагог, народолюбець.

Л. А. СМОЛЕНСКИЙ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
УКРАИНЫ ХІХ СТОЛЕТИЯ
Рассмотрена личность талантливого украинского интеллектуала, педагога, идейного лидера Одесской украинской общины Леонида Анастасьевича Смоленского (1844–1905). В центре внимания формирование и сущность мировоззрения как
украинского народолюбца. Показан круг идейных единомышленников и оппонентов
Л. А. Смоленского, его интеллектуальные связи и культурная деятельность. Определены
место и роль деятеля в украиской интеллектуальной истории XIX в. Раскрыто, как
средствами национального культурничества он популяризировал знания об истории
и культуре Украины, воспитал немало украинских патриотов, способствовал развитию
украинского национального сознания. Л. А. Смоленский навсегда вошел в историю как
талантливый лектор, педагог и украинский народолюбец, который верил и приближал
национально-культурное возрождение Украины.
Ключевые слова: Л. А. Смоленский, интеллектуальная история Украины,
украинский интеллектуал, педагог, народник.

L. A. SMOLENSKY IN THE INTELLECTUAL
HISTORY OF UKRAINE OF THE ХІХ‑th
CENTURY
The personality of the talented Ukrainian intellectual, teacher, ideological
leader of the Odessa Ukrainian community of Leonid Smolensky (1844–1905) is considered.
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The focus is on the formation and essence of the worldview as a Ukrainian populist one. The
circle of ideologically minded and opponents of L. A. Smolensky, his intellectual connections
and cultural activity is shown. The place and role of a person in the Ukrainian intellectual
history of the nineteenth century are determined. He popularized knowledge about the
history and culture of Ukraine, brought up many Ukrainian patriots, and contributed to
the development of Ukrainian national consciousness by means of national culture was
discovered. L. A. Smolensky forever entered history as a talented lecturer, the teacher and the
Ukrainian populist, who believed and brought about the national-cultural revival of Ukraine.
Keywords: L. A. Smolensky, intellectual history of Ukraine, Ukrainian intellectual,
teacher, рорulist.

С

еред українських інтелектуалів Півдня України ХІХ ст. однією із знакових постатей другої половини ХІХ ст. був Леонід Анастасійович Смоленський (1844–1905), особистість якого ще мало відома широкому загалу, хоча вже давно викликала інтерес. Так, Андрій Ніковський писав М. Ф. Комарову 21 червня 1911 р.: «Мене цікавить діяльність небіжчика Л. А. Смоленського. Думаю, що в житті одеської громади він відіграв значну ролю і що треба про нього скласти
книжечку чи статтю для журнала чи газети» [9, арк. 128]. Свого
часу Є. Х. Чикаленко зазначав, що «в широких колах українського
громадянства Смоленський майже невідомий…» [15, с. 70]. Після
цього пройшло вже чимало часу, але ситуація не стала набагато
кращою. Ім’я українського інтелектуала знане хіба що у достатньо
вузьких колах спеціалістів-істориків та педагогів.
На жаль, сучасники й дослідники залишили небагато згадок
про цього, безперечно, непересічного українського діяча. Серед
наявних розвідок слід назвати, насамперед, персоналістичну статтю та спогади С. М. Єгунової-Щербини [4; 3, с. 191–192], згадки
у працях з історії Одеської української громади О. О. РябінінаСкляревського [12, с. 166, 171; 13, с. 120–121, 131–133], у спогадах Л. Ф. Мищенко [7, с. 122], С. Ф. Русової [11, с. 153], Є. Х. Чикаленка [15, с. 58, 68–72, 77, 83, 98, 104, 150–164, 224, 237, 259],
які почали виходили у 1920-х рр. Серед досліджень останніх десятиліть, у яких згадувався Л. А. Смоленський, варто назвати дослідження О. В. Болдирева [1], А. М. Катренка [5, с. 84–85, 90–92;
6, с. 88–90], С. Г. Чмира [16, с. 107–109] та ін. Втім, слід зазначити, що постать Л. А. Смоленського вивчена ще недостатньо, особливо з погляду української інтелектуальної історії, а це вельми
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важливо задля дослідження тих традицій інтелектуального українства, які закладалися ще у ХІХ ст., а тому мають досить тривалу ретроспекцію. Метою статті є вивчення інтелектуальної діяльності Л. А. Смоленського в контексті його дидактичних та громадських практик.
Одним із першорядних питань дослідження в галузі інтелектуальної біографістики є вивчення процесу формування особистості та світогляду діяча. З цього погляду важливими є свідчення С. М. Єгунової-Щербини, яка сповіщала, що Леонід Анастасійович Смоленський народився 8 серпня 1844 р. в Сімферополі. За родинними переказами, предки Смоленського походили із
Польщі, які наприкінці ХVІІІ ст. оселилися на Чернігівщині. Від
початку ХІХ ст. рід Смоленських входив до служилого дворянства Чернігівської губернії [4, арк. 2]. За даними О. О. РябінінаСкляревського, Л. А. Смоленський походив із Поділля [13, с. 120].
Є. М. Єгунова-Щербина стверджувала, що етнічне походження
з боку батька й матері у Л. А. Смоленського було мішаним. У його
жилах текла кров українців, росіян, німців і французів [3, с. 193].
Інтелектуальна вдача Леоніда Смоленського закладалася
в сім’ї. Його батько, А. І. Смоленський, працював учителем російської словесності й логіки, був директором гімназії. Втім, дитинство Леоніда не було безхмарним. У чотирирічному віці він втратив
матір, яка пішла з сім’ї, залишивши чотирьох синів та двох дочок.
Виховання Леоніда й братів та сестер узяла на себе бабуся. Однією
з небагатьох розваг хлопця був домашній театр [4, арк. 3–4].
Вже у гімназії Леонід Смоленський виявив схильність до гуманітарних наук, вчився на відмінно і в 1861 р. закінчив навчальний заклад із золотою медаллю. Вже тоді виявився характер юнака. Адже він відмовився від отримання медалі на користь свого
товариша, котрий не належав до дворянського стану [4, арк. 4].
Того самого року Л. А. Смоленський поїхав до Києва і вступив на історико-філологічний факультет Університету Св. Володимира. Це була пора піднесення українського народолюбства,
коли студентська молодь захопилась ідеєю української народності, працювала в недільних школах, зближувалася з народом
на селі, мріяла про національно-культурне відродження України.
Вся ця громадська хвиля викликала українолюбні симпатії в Ле-
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оніда Смоленського. Але у студентські роки він цілком віддавав
себе заняттям наукою, готуючись до професорської діяльності.
Студент Л. А. Смоленський сумлінно студіював західних авторів, про що свідчать написані ним фундаментальні конспекти
праць Г. Т. Бокля, Ф. Лорана, Т. Моммзена та ін., які вражали всіх,
хто знайомився з його бібліотекою. Водночас із системними заняттями з вивчення величезної історіографічної спадщини допитливий
і здібний студент наполегливо опанував іноземні мови. Незабаром
Леонід вивчив сучасну французьку, німецьку, англійську та італійську мови і древні – грецьку і латинську [4, арк. 5; 3, с. 193].
Під впливом видатного історика-народолюбця М. І. Костомарова та почасти, внаслідок особистих вражень від тодішнього загострення відносин між студентами різних національностей
в Університеті Св. Володимира, Л. А. Смоленський дуже рано зацікавився значенням національного питання в історії. Очевидно, бажаючи отримати відповіді на хвилюючі аспекти сьогодення
і минулого життя, він виявив інтерес до історії України, зокрема
минулого Чернігівсько-Сіверської землі, на пограниччі українського й російського етнічного масивів, й обрав тему своєї магістерської праці з теми «Борьба Ольговичей и Мономаховичей» [3,
с. 193].
У 1865 р. Л. А. Смоленський здобув вищу освіту і переїхав із
Києва до Одеси. У південному місті він дістав можливість читати
перші лекції в приватній дівочій гімназії А. фон Огліо, а в 1866 р.
став спочатку заступником учителя історії, а в листопаді того самого року затверджений на службі в гімназії. Незабаром у молодого історика відбулись і значні зміни в сімейному житті. Він узяв
шлюб із О. С. Худзинською, сестрою свого київського приятеля.
Окрім турбот стосовно власної сім’ї, Л. А. Смоленський ще п’ять
років опікувався батьком і рідними братами й сестрами [4, арк. 6].
Усе це, звичайно, уповільнювало наукові студії Л. А. Смоленського. Так, лише в 1872–1873 рр. молодий історик склав магістерський іспит при Одеському університеті. Ним було підготовлено й дисертацію «Борьба Ольговичей и Мономаховичей», в яку
він вклав багато розуму, здібностей та блискучої ерудиції. Проте
через свою педантичну старанність та завантаженість учительською працею молодий історик не став захищати магістерську
працю [4, арк. 7; 3, с. 193].
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У той час Л. А. Смоленський був змушений вельми інтенсивно працювати на викладацькій ниві, зокрема викладаючи історію
та географію в Рішельєвській гімназії, в юнкерській школі, даючи
багато приватних лекцій. Однак у 1872 р., унаслідок «Стратоновської історії», коли звільнили з посади директора Рішельєвської
гімназії, він вмушений був піти у відставку і відтоді працював
лише у приватних шкільних закладах. Єдиний виняток для цього талановитого вчителя було зроблено ліберальним військом міністром Д. О. Мілютіним, який дозволяв Л. А. Смоленському викладати в Одеській юнкерській школі [4, арк. 7–12; 3, с. 193; 15,
с. 68–69].
Колишній учень Є. Х. Чикаленко сповістив чимало цікавих подробиць про натхненну викладацьку діяльність Л. А. Смоленського, який виявляв свій непересічний педагогічний талант
у приватній реальній прогімназії Е. Соколовського. «Коли він
входив у клясу, – згадував він, – то все затихало, наче завмирало, і на його лекції раз у раз заходили інші учителі, а часто й сам
директор та його жінка і сідали на задніх партах слухати…». Педагог твердо володів будь-якою аудиторією. Він знаходив необхідні
слова й у присутності ветеранів російсько-турецької війни 1877–
1878 рр., і в ході візитів «високих осіб». За вельми непростих умов
постійної царської цензури, інспекторських перевірок Л. А. Смоленський прищеплював своїм учням ліберальні й демократичні
цінності, ідеї вільнодумства, республіканізму, виступаючи антагоністом імперського режиму [15, с. 68–70].
Л. Ф. Мищенко, яка навчалася у Л. А. Смоленського в одній
із одеських жіночих приватних гімназій, на все життя закарбувала
його непересічний талант лектора-інтелектуала, який захоплював
своїми яскравими оповідями навіть дуже посередніх учениць. Усі
гімназистки майже не користувалися підручниками, а ретельно
записували оповіді свого вчителя. Спогади Л. Ф. Мищенко дають
уявлення про педагогічну майстерність, глибину знань і дидактичну вимогливість Л. А. Смоленського, який надавав великого значення роботі з мапами, використовував нетрадиційні методичні
прийоми, наприклад «мандрівки», коли учень мав здійснити віртуальну подорож від Томська до Полтави, називаючи, не дивлячись на карту, всі губернії, міста та річки, які треба було проїхати
під час такої подорожі [8, арк. 40–41; 7, с. 122].
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Напевно, ще з часів студентства у Київському університеті
у свідомості Л. А. Смоленського формувалася українська національна ідентичність, яка була цілком набутою інтелектуально. Як
згадував Є. Х. Чикаленко, «стихії української у нього не було, і він
майже не вмів говорити по-українському». Проте це не завадило
Л. А. Смоленському справляти величезне враження на своїх слухачів, навчати їх полум’яним живим словом, а про долю України
промовляти так натхненно, що його доречно порівнювали з «біблійним пророком». Завдяки педагогічній діяльності Л. А. Смоленський виховав чимало послідовників – справжніх українських
патріотів [15, с. 70].
У 1875 р. Л. А. Смоленський разом з О. О. Андрієвським долучився до діяльності Одеської української громади, яка об’єднувала
близько 100 осіб [14, арк. 3–4 зв.]. Відтоді цей осередок свідомого українства активізувався, набув нового змісту. Незабаром Леонід Анастасійович став «лідером», «батьком» організації, активно пропагуючи ідею українського національного відродження [4,
арк. 12].
Навколо Л. А. Смоленського досить швидко об’єдналися
десятки одеських громадівців. Причини такого успіху слід
пов’язувати з його глибокими знаннями, широким світоглядом,
ораторською майстерністю, яка нерідко поєднувалася з умінням співати й акомпанувати. «Природжений трибун», – так цілком справедливо називав його Д. М. Овсянико-Куликовський [3,
с. 194, 195].
Кістяк Одеської української громади складали однодумці свого ідейного лідера, зокрема педагоги О. О. Андрієвський,
М. В. Ковалевський, П. І. Ніщинський, М. І. Климович, нотар
М. Ф. Комаров, правник Н. Цитович, діячі міського самоврядування М. П. Боровський, В. Г. Мальований та ін. До цього кола
старших громадівців приєдналися їх молодші однодумці, які
щойно закінчили університет. Серед них слід назвати таких, як
Д. М. Овсянико-Куликовський, Я. М. Шульгін, П. Т. Климович,
Є. І. Борисов, П. М. Дашкевич, В. Ф. Левитський, П. К. Борзаковський, Ф. А. Василевський, А. М. Бибик, Х. Х. Зенкевич, пізніше – ще А. В. Крижанівський, А. І. Погібко та ін. Окрім чоловіків,
до інтелектуального кола одеських громадівців входили й жінки:
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Є. С. Смоленська, Ю. В. Мальована, А. В. Сосновська, М. О. Єгунова, С. М. Єгунова, пізніше Є. О. Крижанівська та ін. [3, с. 192].
Помітною подією в житті місцевих громадівців стало прибуття до Одеси із Києва перед виїздом на еміграцію М. П. Драгоманова в 1876 р. Ідейними симпатиками цього видатного українського політичного діяча були Л. А. Смоленський, М. В. Ковалевський, Є. І. Борисов, П. М. Дашкевич, В. Г. Мальований та більшість молодих одеських громадівців. У помешканні М. П. Боровського, що у приміщенні «Сільськогосподарського товариства»,
де проходила зустріч, зібралося не менше 50 осіб. Результатом
плідного спілкування стало рішення всіляко підтримувати вільну українську пресу, випуск якої мав намір розпочати на еміграції
М. П. Драгоманов [13, с. 121]. За словами С. М. Єгунової-Щербини, Л. А. Смоленський став гарячим прихильником «місії Драгоманова» [4, арк.12].
Л. А. Смоленський входив до когорти українських інтелектуалів-народолюбців. У центрі його уваги була проблема підвищення розумового рівня народних мас, їх культури й цивілізованості.
Ставши громадівцем, він вдало поєднував громадську діяльність
з педагогічною, навчав своїх учнів знати й розуміти історію українського народу, українське мистецтво та українську пісню. Особливо багато уваги приділяв український народолюбець роботі серед громадівської студентської молоді, котра об’єднувалась у лавах місцевої «Молодої громади» [4, арк. 15]. Л. А. Смоленський
користувався «безмежним авторитетом і загальною повагою»,
вмів впливати на людей з уже усталеними поглядами, а для молоді
був справжнім кумиром, якого вона шанувала, ловила кожне слово [15, с. 151, 156].
На думку Є. Х. Чикаленка, Л. А. Смоленський належав до тих
філософів-проповідників, які натхненно промовляли усно, але
не знаходили часу на підготовку літературних праць [15, с. 154].
За споминами С. М. Єгунової-Щербини, Л. А. Смоленський мріяв написати «маленьку брошуру» з викладом своїх поглядів на філософію історії. Розглядаючи перебіг історичного процесу, український діяч надавав великого значення національному чиннику
в історії. В основу його світогляду було покладено ідею глибокої
поваги до національних особливостей кожного народу, до його
права на самовизначення [3, с. 194].
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Національне українське перепліталося у світогляді Л. А. Смоленського з народним, сповненим патріотизмом до рідної землі.
Він вважав, що той, хто є постійним мешканцем даної країни, повинен служити її інтересам, тобто народу. Народність український
діяч визначав по сільському населенню [3, с. 192].
Л. А. Смоленський прихильно ставився до федеративної
основи та демократично-республіканської форми державного
устрою. Український інтелектуал промовляв: «Свобода однієї людини або народу кінчається там, де починається свобода другого».
Публічні промови громадського діяча й педагога були пройняті
духом людськості й толерантності. Щодо поглядів на релігію, то
Л. А. Смоленський пройшов складний світоглядний шлях від палкої віри, через атеїзм молодості до деїзму зрілих років [3, с. 194–
195].
Одеська громада на чолі з Л. А. Смоленським підтримувала
зв’язки з іншими осередками українського національного руху,
а особливо з київськими громадівцями, які в різний час приїздили до Одеси. Знаковим був візит до одеських громадівців ідейного лідера Київської Старої громади В. Б. Антоновича в 1895 р. [12,
с. 178; 3, с. 192].
Л. А. Смоленський був у курсі справ усіх радикальних течій,
прибічники яких також діяли в Одесі. Адже сам український народолюбець належав до «лівого» крила одеських громадівців. Проте лідер Одеської української громади помітно відрізнявся зі своїм українським напрямом у свідомості сучасників і від російських
народників-пропагандистів, і від російських народників-бунтарів, які діяли паралельно, але самостійно [10, л. 6].
У 1870-х рр. він підтримував зв’язки з відомими російськими
народниками, зокрема радикалами А. І. Желябовим, М. П. Ковалевською, лібералом С. М. Южаковим та ін. [3, с. 189]. У 1880-х рр.
у своєму помешканні на Старопортофранківській вул., № 81 він
систематично читав приватні лекції, які відвідували члени народовольського гуртка А. В. Бяловеського, молоді артилерійські
офіцери. Серед слухачів Л. А. Смоленського була навіть відома народоволка В. М. Фігнер та її жіночий гурток [13, с. 132]. За довідкою Департаменту поліції, Л. А. Смоленський читав «без дозволу начальства» лекції з історії на квартирах ряду офіцерів. У числі
присутніх тут теж була В. М. Фігнер [2, л. 7–7 об.].
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Контакти з діячами російського визвольного руху не означали, що український діяч поділяв доктрини, форми і методи діяльності російського соціально-революційного народництва й народовольства. Але вони дорого коштували народолюбцю. Л. А. Смоленській був підданий арешту, триденному ув’язненню й на певний час позбувся роботи. У 1882 р. автор «Української Марсельєзи» знову зміг влаштуватися вчителем історії в Одеську юнкерську
школу, де працював до 1905 р. [13, с. 133].
Виснажлива праця, тяжкі моральні переживання, смерть
улюбленої доньки підкосили Л. А. Смоленського, який тяжко захворів. У 1900–1905 рр. він втратив здатність до абстрактного мислення. 11 листопада 1905 р. «нашого Сократа», як називали Леоніда Анастасійовича, не стало [3, с. 196; 15, с. 153].
В інтелектуальну історію України ХІХ ст. Л. А. Смоленський
назавжди увійшов як талановитий лектор, педагог і український
народолюбець, який вірив і наближав національно-культурне відродження України. Засобами національного культурництва він
популяризував знання про історію та культуру України, виховав
чимало українських патріотів, сприяв розвитку української національної свідомості.
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БОРИС ГРІНЧЕНКО: СТРУКТУРА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ
Звернуто увагу на актуалізацію інтелектуально-біографічного підходу
в сучасній історіографії, розкрито сутність конструкту структури інтелектуальної
біографії. В центрі дослідження структура інтелектуальної біографії визначного
українського діяча кінця ХІХ – початку ХХ ст. Б. Грінченка, її часові, просторові та
змістові елементи, які перебували в певній динаміці та взаємозв’язку. Виділено сім
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структурних інтелектуально-біографічних періодів. Два перших з них – харківський
дитячий (1863–1874) та харківський юнацький (1874–1881) – б ули періодами формування особистості Б. Грінченка та зародження його інтелектуальної праці. Становлення
інтелектуального життя Б. Грінченка як українського народолюбця відбувалося в часи
ранньої молодості, репрезентовані харківсько-полтавсько-сумським (1881–1885)
та херсонським (1885–1887) періодами. Катеринославський (олексіївський) період інтелектуальної біорафії Б. Грінченка (1887–1893) вирізнявся насиченістю й
різноманітністю розумової діяльності, яка була не тільки прикладом освітянськокультурницького, а й суспільно-політичного теоретичного смислу. Інтелектуальною
зрілістю характеризувалися чернігівський (1893–1902) та київський (1902–1910)
періоди біографії українського діяча. Вони вирізнялися багатошаровістю інтелектуальних пластів та змістових напрямів діяльності, охоплювали не тільки регіональний,
а й всеукраїнський та загальноросійський інтелектуальний простір. Важливими
ваємопов’язаними елементами інтелектуальної праці Б. Грінченка стали громадська
і партійно-політична, просвітницько-публіцистична, видавнича, мовно-літературна,
освітянська й наукова діяльність, що сприяла поступу української національної
свідомості та активізації українського інтелектуального життя в Наддніпрянщині
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Ключові слова: інтелектуальна біографія, Б. Грінченко, українська свідомість, українське інтелектуальне життя.

БОРИС ГРИНЧЕНКО: СТРУКТУРА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БИОГРАФИИ
Обращено внимание на актуализацию интеллектуально-биографического
подхода в современной историографии, раскрыта сущность конструкта структуры
интеллектуальной биографии. В центре исследования структура интеллектуальной
биографии выдающегося украинского деятеля конца XIX – н
 ачала ХХ в. Б. Гринченко,
ее временные, пространственные и содержательные элементы, которые находились
в определенной динамике и взаимосвязи. Выделено семь структурных интеллектуально-биографических периодов. Два первых из них – х арьковский детский (1863–1874)
и харьковский юношеский (1874–1881) – были периодами формирования личности
Б. Гринченко и зарождения его интеллектуального труда. Становление интеллектуальной жизни Б. Гринченко как украинского народолюбца, происходившее во времена ранней молодости, представлено харьковско-полтавско-сумским (1881–1885)
и херсонским (1885–1887) периодами. Екатеринославский (алексеевский) период
интеллектуальной биографии Б. Гринченко (1887–1893) отличался насыщенностью
и разнообразием умственной деятельности, которая была не только примером образовательно-культурнического, но и общественно-политического теоретического
смысла. Интеллектуальной зрелостью характеризовались черниговский (1893–1902)
и киевский (1902–1910) периоды биографии украинского деятеля. Они отличались
многослойностью интеллектуальных пластов и содержательных направлений деятельности, охватывали не только региональное, но и всеукраинское, и общероссийское
интеллектуальное пространство. Важными взаимосвязанными элементами интеллектуальной работы Б. Гринченко стали общественная и партийно-политическая,
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просветительско-публицистическая, издательская, культурно-литературная, образовательная и научная деятельность, которая способствовала развитию украинского
национального сознания и активизации украинской интеллектуальной жизни в Надднепрянщине в конце XIX – начала ХХ в.
Ключевые слова: интеллектуальная биография, Б. Гринченко, украинское
сознание, украинская интеллектуальная жизнь.

BORIS HRINCHENKO: THE FRAMEWORK
OF HIS INTELLECTUAL BIOGRAPHY
Іn the article the author actualizes considered the importance of the
intellectual biography approach for modern historiography. He offers a structure of
«intellectual biography» term. As an example, the author studies Boris Hrinchenko’s
intellectual biography framework. That person was a prominent Ukrainian statesman of the
late ХІХ – e arly ХХth centuries. The author follows temporal geographical and contextual
parts of the bio- graphy, сonsidering their dynamics and interplay. Seven biographical periods
have been defined. The two first of them – Kharkiv childhood (1863–1874) and Kharkiv
youth (1874–1881) ones – were the periods of identity formation when his intellectual
activity started. During Kharkiv-Poltava-Sumy (1881–1885) and Kherson (1885–1887)
periods B. Hrinchenko became a representative of the Ukrainian narodoliubtcy movement.
Katerynoslav (Oleksiivskiy) period is famous for variety of Hrinchenko’s scholarly activity
not only in educational and cultural, but in political and theoretical areas. Chernihiv (1893–
1902) and Kyiv (1902–1910) periods are characterized as intellectual maturity periods.
They distinguished by its multilateral intellectual activity that included not only local, but
also national approach. Public, political, educational, journalistic, publishing, linguistic
and literary activities were important interrelated elements of B. Hrinchenko’s intellectual
biography. Nis educational and research activities contributed into the development of the
Ukrainian consciousness and Ukrainian intellectual life of Upper-Dnieper society in late
ХІХ – e arly ХХ‑th centuries.
Keywords: intellectual biography, B. Hrinchenko, Ukrainian consciousness,
Ukrainian intellectual life.

В

сучасній історіографії інтелектуальна біографія
все частіше стає об’єктом цікавих теоретичних та
прикладних досліджень. З теоретичного погляду
актуалізація цього напряму біографічних студій виглядає цілком
закономірною, адже дозволяє крізь призму інтелектуально-біографічного аналізу і синтезу глибше пізнати сутність та особливості історичних процесів, явищ, роль і місце в них історичних
персоналій. Однак цілком можна погодитися з тим, що, попри
помітне нагромадження емпіричного біографічного матеріалу та
його узагальнення в монографіях та дисертаціях, яке відбувається
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останнім часом динамічніше, теоретичне осягнення біографічних
досліджень, зокрема інтелектуальних біографій, відбувається ще
уповільнено [4, с. 475].
Втім, у сучасній історіографії мають місце цікаві досліди з теоретичного осмислення концепції інтелектуальної біографії в контексті проблеми конструювання «наукових біографій» в українській історіографії. Так, В. В. Ващенко простежив основні сучасні
тенденції в українській й зарубіжній біографістиці та показав відмінність все популярнішого поняття «інтелектуальна біографія»
від поняття «наукова біографія». Перше акцентує увагу на динаміці «внутрішнього» інтелектуального становлення особистості,
тоді як друге – на зовнішній кар’єрі науковця. Інтелектуальнобіографічний підхід є продуктивнішим, адже не обмежується зовнішніми проявами життєвого шляху та діяльності та встановлює
глибинні внутрішні механізми формування становлення та еволюції особистості, її життєві та професійні мотивації, отже, має
більш комплексний характер [4, с. 480–481].
У цьому самому контексті не можна не приєднатися до погляду російської дослідниці Л. П. Рєпіної, яка відводить центральне місце в дослідженні не самим вчинкам історичних персоналій, а їх інтерпретації, усвідомленню ситуацій особистісного
вибору, прийняття рішень, в яких найбільш яскраво відбивається незалежність і творче начало мислення об’єкта дослідження та
весь комплекс зовнішніх впливів на нього, зокрема матеріальних,
морально-етичних, психологічних, що випливають з його життєвого досвіду та мережі міжособистісних зв’язків [30, с. 463–464].
У ході розробки інтелектуальних біографій конкретних історичних персоналій автори розглядали окремі теоретичні аспекти
цього напряму досліджень. Змістовним дослідженням з погляду
на осягнення складних проблем культурно-інтелектуальних комунікацій є монографія І. І. Колесник «Гоголь. Мережі культурноінтелектуальних комунікацій» [26]. В ній вдало сконструйовано
інтелектуальну біографію М. В. Гоголя в контексті культурно-інтелектуальної історії. Використовуючи методологію інтелектуальних мереж, автор розкрила концепт «інтелектуальне співтовариство» як модель комунікаційних мереж і запропонувала структуру біографії М. В. Гоголя у формі мапи інтелектуальних зв’язків,
диференціюючи життєвий і творчий шлях свого героя на петер-
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бурзький, московський та римський періоди з їх внутрішніми інтелектуальними осередками та контактами на широкому культурно-інтелектуальному просторі у вигляді зібрань у різноманітних
салонах, гуртках, «чайних вечорах», «суботах», «читаннях» «четвергах», «вечорах» тощо, виокремлюючи при цьому вертикальні
та горизонтальні лінії.
Безпосередню належність монографічного дослідження до
інтелектуальної біографії задекларував В. М. Андрєєв у книзі «Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого» [2]. Для
нашої теми дослідження викликає інтерес тим, що в ньому чітко простежується структуризація інтелектуальної біографії. Так,
автор виділив кілька етапів інтелектуального зростання свого героя, послідовно показавши «становлення інтелектуала та початок
наукової діяльності», розглянувши другий проміжний етап – «на
шляху до успіху», виділяючи при цьому такі змістові блоки інтелектуальної його діяльності, як історика, етнографа, історіософа,
літературознавця та письменника. Нарешті, вінцем цієї структуризації є «доба зрілості», репрезентована діяльністю археолога, історика, етнографа та мовознавця.
Хоча в сучасній українській історіографії спостерігається тенденція до посилення інтересу до жанру інтелектуальної біографії,
приналежність до цього напряму досліджень не завжди анонсується авторами. Яскравим прикладом такого підходу є монографія
Я. Й. Грицака «Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота
(1856–1886)», яку за змістом можна віднести саме до інтелектуальної біографістики [6]. Так, автор, досліджуючи «мікроісторію макролюдини» – видатного українського інтелектуала І. Я. Франка,
розглядає його особистість у контексті тогочасного суспільства й
на фоні малих спільнот (селян, жінок, євреїв, читачів), з якими
той мав взаємозв’язки. Ставлячи в центрі уваги проблему франкової ідентичності, автор не мав на меті розглянути структуру його
інтелектуальної біографії, хоча фактично виділив такі її проблемні складові, як часову (в першій частині «Франко та його часи») та
просторову (у другій частині «Франко та його суспільство»).
Таким чином, новітні біографічні дослідження українських
істориків дають цікавий матеріал для теоретичних розмислів та
узагальнень й постановки питання про структуру інтелектуальної
біографії як об’єкта наукового дослідження. В сучасному науково-
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му тлумаченні під поняттям структури розуміється «взаєморозміщення та взаємозв’язок складових частин цілого», будова об’єкта
[5, с. 1208]. Розглядаючи біографію як системний інтелектуальний конструкт і користуючися структурою дослідження, розробленою французьким істориком Ж. лє Ґоффом, можна представити її структуру як форму розташування її внутрішніх елементів,
зокрема всіх видів творчої діяльності з умовами, формами та результатами розумової праці, ментальних особливостей та ціннісних орієнтацій у процесі інтелектуального життя, у взаємодії їхніх
певних сторін і властивостей [14, с. 68–69; 24, с. 108].
Англійський дослідник П. Баррі справедливо зазначав, що
структури не є об’єктивними конструктами. Вони є витвором інтелектуальної уяви науковця, що створюються у процесі світорозуміння та на основі життєвого і професійного досвіду. Структури є породженням інтелектуального процесу і мають високий
ступінь абстрагування [3, с. 51–52]. Водночас слід брати до уваги, що винайдення структурних абстракцій не може не ґрунтуватися на емпіричному, прикладному досвіді, якщо хоче претендувати на більш-менш автентичне відбиття дійсності, враховуючи,
що дослідник працює все ж таки із залишками першоджерельного матеріалу. Але при цьому документальний чи оповідний факт
не є метою, а засобом наукового конструювання структури певної
системи, в даному випадку інтелектуальної біографії. Такий факт
важливий не сам по собі, а як своєрідний джерельний плацдарм,
який дає можливість проникнути у внутрішню матерію структури,
пізнати її елементи у взаємопроникненні та взаємодії.
З погляду на необхідність теоретичного осягнення структури
інтелектуальної біографії поставимо на меті розглянути цей конструкт на прикладі яскравої особистості видатного українського
інтелектуала кінця ХІХ – початку ХХ ст. Б. Д. Грінченка, який поєднував у собі властивості народолюбця-культурника, політичного діяча, мислителя, публіциста, педагога, літератора.
Життя та діяльність Б. Д. Грінченка стали предметом вивчення вже від початку ХХ ст., коли з’явилися розвідки С. Єфремова,
М. Плевако, Л. Старицької-Черняхівської [12; 28; 34]. Щоправда,
багатогранна й насичена інтелектуальна праця українського діяча
вивчалася фрагментарно й частково, що зумовлювалося значною
мірою ідеологічними та партійно-політичними впливами комуніс-

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ		

•291•

тично-радянського періоду. Адже інтелектуальна праця Б. Д. Грінченка на користь української національної справи не вписувалася
у світоглядний ряд тодішньої моністичної політико-ідеологічної
системи. За цих обставин лише окремі аспекти наукової біографії
українського діяча були достатньо розроблені у другій половині
ХХ ст. Так, відомий літературознавець А. Г. Погрібний висвітлив
творчий шлях Б. Д. Грінченка в контексті поступу літературного руху кінця ХІХ – початку ХХ ст., розкривши важливі питання
ідейно-естетичної еволюції українського діяча [29]. Знана українська дослідниця, яка проживає у США, А. Животенко-Піанків
розглядала його біографію з погляду педагогічно-просвітянської
праці, розглянула практичну діяльність, теоретичну і літературну
спадщину українського діяча з погляду педагогіки [13]. Сучасні історики В. Ф. Колесник, Л. П. Могильний, С. О. Наумов, вивчаючи різні аспекти українського національного руху, показали основні віхи партійно-політичної діяльності Б. Д. Грінченка, торкнулися питання про його ідейну еволюцію [25; 27].
Враховуючи важливу роль Б. Д. Грінченка в інтелектуальному поступі української справи, автор ставить на меті запропонувати своє бачення структури його інтелектуальної біографії, тобто
з’ясувати її внутрішні етапи та елементи в їх взаємозв’язку.
Першим етапом біографії кожного інтелектуала є період дитинства і юності, коли відбувається формування засад світогляду, основ життєвих та ідейних цінностей людини, вибудовуються
передумови його перших інтелектуальних контактів і зв’язків. Не
був винятком і Б. Д. Грінченко, який народився 9 грудня 1863 р.
на хуторі Вільховий Яр Харківського повіту у родині відставного штабс-капітана Дмитра Грінченка і доньки російського дворянина Літарьова – Поліксенії. Хоча сім’я належала до дворянської
верстви, панського достатку не було [13, с. 38, 159, 176; 28, с. 5].
Натомість батьки зі шкільного віку дбали про освіту сина,
який навчився читати й писати вже з років п’яти. Але мовою спілкування й навчання Бориса спочатку була російська, бо українську батьки-дворяни сприймали як мужицьку. Не сприяло вивченню Борисом рідної мови й те, що навкруги від Вільхового Яру
були розташовані лише російськомовні села. Всі няньки, наймити
й наймички розмовляли російською [13, с. 23, 38; 28, с. 6].
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Інтелектуальний стрижень людини значною мірою визначається колом читання, його глибоким внутрішнім змістом і широтою діапазону. Допитливий Борис читав усе підряд, що потрапляло до рук. Серед книжок, прочитаних Борисом у дитинстві,
чільне місце посідали художні праці західних майстрів літератури
В. Скотта, Дж. Байрона, А. де Віньї, В. Гюго, російських письменників М. В. Гоголя, О. С. Пушкіна, М. О. Некрасова, життєписи
славетних людей, житія святих та церковні проповіді. Крім того,
він захоплювався історією російської держави та літератури, наполеонівських війн, інквізиції і т. ін. [13, с. 38–39; 28, с. 10]. Все
це дає можливість стверджувати, що коло читання Б. Д. Грінченка вирізнялося змістовністю й різноманітністю інтелектуальних
пластів, включаючи англійську, російську, французьку світську
літературу, церковні праці, історію Східної й Західної Європи.
З дитячих років у вихованні Бориса була присутня й українська компонента. Велике враження на хлопця справили літературні образи Тараса Бульби та Остапа Бульбенка з їх боротьбою
за козацьку волю. Свою генетичну тягу до рідної української мови
хлопчик повною мірою задовольняв у живому спілкуванні з дідом
Андрієм і бабою Галею. Напевно, завдяки їм Борис дуже полюбив українські казки й пісні. Подальше знайомство юнака з рідною українською мовою і культурою тривало на хуторі Кути, або
Долбіно, куди батько перевіз родину після смерті брата у 1868 р.
Цей населений пункт розташовувався вже серед українських сіл,
а тому Борис мав змогу вчити від простого народу мову, а згодом й
записувати слова та пісні [13, с. 39; 28, с. 7, 9].
Як бачимо, первісні умови формування Бориса Грінченка як українського інтелектуала, що тривали в період від 1863 р.
до 1874 р., були суперечливими. З одного боку, в сім’ї домінувала російська культура, літературне й історичне коло читання російського й західноєвропейського походження. З іншого – все це
не могло унеможливити зародження інтересу до української мови,
літератури та культури. Вони виявилися для Бориса Грінченка рідними на генетичному рівні, завдяки живому спілкуванню з дідом
і бабою, які стали зберігачами українського архетипу, зануренню в середовище живої української народної стихії та емоційним
впливам яскравих літературних образів козацької епохи.

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ		

•293•

Перші українські інтелектуальні імпульси дитячого періоду
набули закріплення й розвитку за часів юнацтва. Початок цього
періоду слід датувати 1874 р., коли Б. Д. Грінченко вступив до Харківської реальної середньої школи. Під час навчання юнак перейшов від ознайомлення з фольклорною й пісенною народною спадщиною до системного опанування зразків сучасної української
літератури, читаючи «Енеїду» І. П. Котляревського, «Приказки»
Є. П. Гребінки, «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, твори П. О. Куліша,
Марка Вовчка, Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, І. С. Нечуя-Левицького та ін. Ще однією складовою інтелектуальної праці Б. Д. Грінченка того періоду стала його робота над складанням українського словничка, що відбувалося в ході спілкування з народом, коли
записувалися слова, казки, пісні та приказки [13, с. 39–40, 189; 28,
с. 12].
Тринадцяти років Борис Грінченко зацікавився поезією
Т. Г. Шевченка, знайшовши «Кобзар» у батьковій скрині. Це уявляється примітним фактом, що знаменував не тільки розширення юнаком кола читання, а й утвердження в його свідомості
української інтелектуальної домінанти, ядра його інтелектуальної структури. Адже Шевченкова українська поезія зачарувала душу хлопця, стала для нього особистим Євангелієм. Він став
писати по-українськи. Напевно, талант мав спадковий характер,
адже його бабуся по батькові доводилася двоюрідною сестрою
Г. Ф. Квітці-Основ’яненку. Захоплення літературою перетворилося на своєрідну гру, коли Борис «видавав» на своєму хуторі рукописні «журнали». Його першими слухачами й читачами стали
батьки, старий пічник дід Андрій, а дещо пізніше – брат і сестра.
З дитячих та юнацьких років об’єктом пильної уваги й вивчення
Б. Д. Грінченка були природа і люди – селяни. Борис душею приріс до народної мови, пісенної та поетичної творчості хліборобів,
незважаючи на те, що батько забороняв спілкуватися з простолюдинами [13, с. 23, 39, 40, 159; 28, с. 11]. Таким чином, у дитячі
та юнацькі роки відбувалося формування його першого інтелектуального кола спілкування, до якого входили батьки, дід і баба,
брат і сестра, знайомі селяни.
У Харківській реальній школі Б. Д. Грінченко вчився добре,
особливо полюбляючи словесність. Водночас уже в 15 років юнак
почав замислюватися над долею народу, над тим, як допомогти
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йому. В атмосфері посилення протистояння в суспільстві він почав знайомитися з нелегальною літературою. Предметом його читання стала й перша українська соціально-революційна брошура
«Парова машина» С. А. Подолинського. У листопаді 1879 р., будучи вже у 5-му класі школи, Борис дав прочитати цю книжку своєму товаришеві. На біду, брошуру побачив батько останнього, який
розповів про це директорові реальної школи п. Шихову.
Наслідки не забарилися. Директор почав допитувати
Б. Д. Грінченка. Того самого дня інспектор реальної школи зробив трус у його квартирі, а директор передав справу жандармам.
Пізньої осені 1879 р. юнака заарештували, а через півтора місяця ув’язнення Б. Д. Грінченка віддано на рік батькові на поруки.
Впродовж року Б. Д. Грінченкові заборонялося навчання і поїздки
до губернського центру.
Перші серйозні життєві випробування не зламали, а загартували силу волі Б. Д. Грінченка. На початку 1881 р., відбувши річний термін висилки, він пішки, несучи з собою все своє невелике
майно і 10 крб. у кишені, попрямував до Харкова, де здобув посаду
писарчука у Харківській казенній палаті. Працювати прийшлося
у відділі, що вів справи про «займанщину».
Незадовго перед тим охтирський адвокат, діяч харківської
української громади А. Л. Шиманов розпочав і виграв низку справ,
унаслідок чого одержав близько 200 тис. крб., а селяни перестали
сплачувати незаконні податки. Ці численні справи викликали інтерес у Б. Д. Грінченка з точки зору вивчення українського народу
[7, с. 568; 10, арк. 1–5; 28, с. 13–15].
У Харкові Б. Д. Грінченко прилучився до осередку українського національного руху – місцевої громади, хоча в той час його
матеріальне становище було надзвичайно скрутним. Як не дивно,
саме його скромне помешкання стало надійним пристановищем
для зібрань Харківської української громади, яка об’єднувала народолюбців, щирих прихильників праці на користь рідного краю.
Крім Б. Грінченка, до її кола належали М. Лободовський, Д. Пильчиков, В. Александров, А. Шиманов та деякі ін. Б. Д. Грінченко та
його ідейні однодумці вчилися української мови, збирали народні
пісні, казки, обговорювали проблеми народної освіти, складали
популярні книжки для народу, читали українські часописи з Галичини тощо. Громадівці зібрали трохи грошей, і Б. Д. Грінчен-
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ко надрукував кілька популярних книжок, написаних ним самим
та його товаришами. Тоді ж він почав надсилати свої літературні
праці до Галичини, де в 1881 р. надрукував поезії у журналі «Світ»
[28, с. 16; 12, с. 14, 15; 35, с. 97].
Так закінчився харківський юнацький період інтелектуальної
біографії Б. Д. Грінченка, в ході якого від 1874 р. до 1881 р. відбулося завершення формування його особистості з українським світоглядом. Базовими елементами цього процесу стало опанування
ним сучасної української літературної класики та мовних скарбів
українського народу в перебігу роботи над словником. У межах
цього інтелектуального періоду відбулося первісне знайомство
Б. Д. Грінченка з українською нелегальною літературою у вигляді «Парової машини» С. А. Подолинського. Цей факт, який призвів до обшуку, арешту та ув’язнення юнака, відкрив перспективи для його опозиційної діяльності і відповідної трансформації
інтелектуальної праці. Після річної висилки Б. Д. Грінченко став
активним учасником Харківської української громади і в межах
цього інтелектуального середовища поглиблював знання української мови, продовжував збирати фольклорно-пісенну народну
творчість, приступив до написання й публікації популярних книжок для народу, тим самим розпочав свою літературну діяльність.
У харківський період відбулося розширення кола інтелектуальних
занять Б. Д. Грінченка.
У надрах вищезазначеного періоду у душу Б. Д. Грінченка запала мрія вчителювання. Він самотужки навчався й успішно здав
«Колоквіум» на вчителя і подав прохання інспектору народних
шкіл п. Білокопитову щодо призначення на вчительську посаду. Восени 1881 р. Б. Д. Грінченко отримав призначення учителем
у село Введенське Зміївського повіту Харківської губернії. Діставши кілька практичних порад від М. Лободовського, який колись
сам учителював по-українськи і був за це позбавлений роботи,
молодий народний учитель вирушив на сільську ниву знань.
Б. Д. Грінченкові важко працювалося в неукраїнській школі,
але молодий учитель-народолюбець вишукував можливість читати школярам після занять українські казки та думи. Він швидко знайшов спільну мову як зі своїми вихованцями, так і з їхніми
батьками. Однак волосне начальство не симпатизувало приїжджому педагогу. Пропрацювавши рік, Борис Дмитрович поїхав із Вве-
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денського, адже за постановою місцевого земства, сільську школу
зачинили «за неможливістю в ній викладання» [10, арк. 6–8, 14–19,
22].
Восени 1882 р. Б. Д. Грінченко отримав місце учителя у школі села Тройчате того самого Зміївського повіту. У цьому селі теж
проживали вихідці з великоросійських губерній, тому, щоб черпати знання живої розмовної української мови, Борис Дмитрович поселився в українському селі Чунишине, розташованому
за кілька верст, уже в Полтавській губернії. Після роботи, діставшися своєї найманої оселі, він учився народній українській мові
в селян, записував пісні, приказки, слова, а вечорами писав вірші,
складав читанку. Вчитель швидко здобув шанобливе ставлення до
себе з боку серед сільських дітей та їхніх батьків. Однак волосне
начальство і тут дивилося на педагога недоброзичливо [10, арк. 22,
23, 24а, 24б, 25].
Оповідаючи про цей період життя в автобіографії, Б. Д. Грінченко згадував: «Мені хотілося вчитися від народу мови, записувати лексичні й фольклорні матеріали і взагалі придивлятися до
народного життя [7, с. 568]. Цілком зрозуміло, що ідеали і прагнення народолюбця були дуже далекими від світосприйняття місцевих чиновників.
Улітку 1883 р. Борису Дмитровичу трапилася нагода підвищити свою кваліфікацію – у Змієві відкрилися педагогічні курси для
вчителів усієї Харківської губернії. Їх керівником був І. Я. Литвинов – інспектор народних училищ, який вирізнявся серед інших
інспекторів своїми високими людськими й професійними якостями. На педагогічні курси прибуло близько 80 учителів. У цьому учительському середовищі Б. Д. Грінченко відразу ж виділився
знанням педагогічної справи й організаторськими навичками. Не
дивно, що навколо нього незабаром об’єднався гурток у дев’ять
педагогів, які після курсів сходилися й обговорювали не тільки справу педагогічну, а й українську, читали відповідні книжки,
які привіз із собою Б. Д. Грінченко. Незабаром кілька вчителів відійшло від участі в гуртку, але четверо учасників не припиняли
спільних занять до кінця курсів. Так українолюбець-педагог розширив коло свого спілкування [10, с. 28, 29].
У ході педагогічних курсів особистість Б. Д. Грінченка привернула увагу директора народних шкіл п. Жаворонкова, який на-
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правив здібного учителя у двокласну школу в с. Олексіївку Зміївського повіту. І це попри те, що Борис Дмитрович не мав права
учителювати у такому навчальному закладі через те, що не скінчив
учительську семінарію.
Матеріальне становище Б. Д. Грінченка поліпшилося, адже
в цій школі платили 330 крб. на рік, проте моральні умови для діяльності українолюбця тут були вкрай несприятливі. Борису Дмитровичу доводилося всіляко приховувати українські книжки, рукописи тощо. Певно, завідувач школи все ж таки дещо дізнався
про українські уподобання вчителя. Не випадково, коли у школу
приїхав інспектор І. Я. Литвинов, він порадив Б. Д. Грінченку бути
обережнішим. Самотність народного учителя у цьому великому
торговельному селі, де проживали багаті купці й панувало російськомовне середовище, обумовила його клопотання про переведення в українське село [10, арк. 29, 30, 34–36].
Наслідком цього став переїзд Б. Д. Грінченка 14 вересеня
1884 р. завідувачем двокласної школи в село Нижня Сироватка
Сумського повіту. Прибувши до цієї великої школи, він швидко
зрозумів, що в ній не все гаразд. Знання й дисципліна учнів не відзначалися належним рівнем, що й не дивно за умов пияцтва вчителів, нездорової морально-психологічної атмосфери в колективі. Незабаром завідувачу вдалося налагодити навчально-виховний
процес, хоча при цьому й повною мірою відчути на собі невимовну важкість учителювання в обстановці постійних наклепів, коли
число протоколів чи доносів швидко досягло кількості 26 [10,
арк. 38, 41, 46, 51, 53, 73, 76].
Вистояти в цій непростій життєвій ситуації, напевно, допомагало те, що поруч з Б. Д. Грінченком завжди знаходилася його
дружина Марія Миколаївна, з якою було взято шлюб на початку 1884 р. Згодом Борис Дмитрович писав: «…жінка моя з того
часу стала мені вірним товаришем у всіх моїх заходах і в багатьох
важних і важких працях». На початку нового навчального року
Б. Д. Грінченко одержав перевод у Виру, в однокласну школу. Але
30 вересня 1885 р. він виїхав з Нижньої Сироватки, кинувши учителювання й поїхавши на батьківський хутір [7, с. 568; 10, арк. 79].
Отже, впродовж 1881–1885 рр. тривав третій, харківсько-полтавсько-сумський період інтелектуального життя Б. Д. Грінченка.
Його основним змістом стала педагогічна діяльність у чотирьох
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народних школах, яка супроводжувалася подальшим опануванням ним живої української мови в селянському середовищі, записами пісень, приказок, слів, а також написанням віршів, складанням читанки, розширенням інтелектуального кола спілкування
серед учнів та народних учителів.
Головним змістом четвертого періоду інтелектуальної біографії Б. Д. Грінченка стала його земська діяльність, яка тривала
з кінця 1885 р. до весни 1887 р. на Херсонщині. В цей півторарічний період він працював статистиком губернського земства, збираючи по селах різноманітні відомості з народного життя. Водночас народолюбець продовжував літературну працю: писав оповідання й казки. У 1886 р. він опублікував другу збірку «Під сільською стріхою» [7, с. 568; 13, с. 13, 17, 160].
Улітку 1887 р. відома діячка освіти Х. Д. Алчевська, за рекомендацією М. Ф. Лободовського, запросила Б. Д. Грінченка вчителювати в Олексіївську школу Слов’яносербського повіту на
Катеринославщині, попечителькою якої вона була. Незабаром
розпочався катеринославський (олексіївський) період біографії
українського діяча, який тривав шість років і був наповнений педагогічною працею.
Укладаючи з Х. Д. Алчевською словесну угоду, Борис Дмитрович висунув одну умову: якщо іспити покажуть добрі знання
учнів, його не можуть звільнити з посади. Після цього, в середині
вересня 1887 р. подружжя Грінченків прибуло до Олексіївки. З собою народні вчителі привезли чималу бібліотеку, де були видання
на різних мовах. Так, у ній налічувалося кілька примірників Біблії,
видрукуваної французькою, німецькою, церковнослов’янською й
російською мовами, і Новий Завіт – сербською мовою, що свідчило про різноманітні інтелектуальні зацікавлення Б. Д. Грінченка.
Хоча Олексіївська школа діяла вже сім років, рівень підготовки
учнів виявився низьким – не таланило з учителями. Тому Б. Д. Грінченко заходився надолужувати раніше втрачений час, займаючись
із здібними учнями по 8–9 годин на добу [7, с. 569; 10, арк. 80, 82,
93, 98, 100, 103–104, 106, 121, 124].
Чільне місце в діяльності педагога-народолюбця займало
вдосконалення навчального процесу, важливим інструментом
чого стала підготовка нових навчальних посібників. Уже в 1888 р.
Борис Дмитрович розробив україномовний посібник «Настина
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читанка», який став засобом української освіти й виховання не
тільки власної доньки, а селянських дітей Олексіївки.
У 1889 р. Б. Д. Грінченко написав ще один посібник – «Граматика», що служив тим же цілям. У процесі спілкування педагог
прагнув пробудити в учнів творче мислення. У грудні 1888 – лютому 1889 рр. Б. Д. Грінченко випускав разом зі своїми вихованцями
рукописний ілюстрований журнал «Думка», в якому школярі могли прочитати мудрі вислови, загадки, казки, народні пісні, оповідання. До Шевченкових роковин у журналі було вміщено вірші
на пошану Кобзаря [22, арк. 1–18; 20, арк. 1–11; 21, арк. 1–83].
Б. Д. Грінченко повністю віддавався нелегкій учительській
праці. Отже, відносно вільними залишалися лише недільні вечори
та свята. У ці дні до подружжя Грінченків часто заходили селяни,
а іноді й вони відвідували хліборобів. З перших днів перебування Бориса Дмитровича в Олексіївці місцеві селяни були вражені,
що він розмовляв з ними по-українськи, поводив себе культурно,
просто, дотримувався високоморального способу життя. Тому, виявляючи свою прихильність, до Грінченків заходило багато батьків школярів. Особливо людно бувало у святкові дні. На Різдво й
на Меланки селяни приходили колядувати, засівати та щедрувати, на Великдень – обмінювалися пасками тощо. Притягувало до
подружжя народних учителів й те, що вони у разі потреби лікували селян, адже медичний персонал у цій місцевості на 20 верст навкруги був відсутній [10, арк. 117, 118, 136, 138].
Незважаючи на велику зайнятість у школі, Б. Д. Грінченко не
припиняв літературної діяльності, вивчив чеську мову. В олексіївський період Борис Дмитрович написав цілу низку оповідань
з народного життя. Це, зокрема, «Каторжна» (1888), «Олеся»,
«Грицько» (1890), «Украла», «Кавуни» (1891), «Панько», «Батько та дочка» (1893) та ін. У 1891 р. творчий доробок письменника
збагатився повістю «На распутті». Грінченкова проза просякнута
знанням реалій народного життя, щирою любов’ю до людей, до
рідної землі. Чітка життєва позиція письменника-народолюбця
відбилася в таких рядках оповідання «Олеся»: «Кожен чоловік повинен боронити від усякого ворога рідний край, не жаліючи свого
життя» [9, с. 333–348, 350–389; 17, арк. 1–285].
В Олексіївці Б. Д. Грінченко виявив неабиякий інтерес до літературознавства та літературної біографістики. У цей період з-під
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його пера вийшли біографічні нариси, життєписи «Грігорій Квітка» (1890 р.), «Євген Гребінка» (1891 р.) та ін. Тоді ж Борис Дмитрович активно працював у галузі української поезії. Свідченням
цього стали рукописні збірки «Вірші 1889–1892 рр.», «Галицькі вірші» (1892 р.). За визнанням самого Б. Д. Грінченка, поезія складала лише випадкове явище в його діяльності. Попри всі недоліки, вона була наповнена ідеалами правди, свободи, просвіти, глибоким патріотизмом [15–16; 18–19; 34, с. 2, 38, 39].
Українолюбні вірші Б. Д. Грінченка потрапили в поле зору
Петербурзького цензурного комітету. Про це свідчить висновок
цієї установи від 17 листопада 1889 р., в якому, зокрема, йшлося
про заборону друкування збірника віршів «Квітка» з творами ряду
українських поетів. Серед них першим згадувався вірш Б. Д. Грінченка «До праці», написаний ще 1881 р., в якому автор стверджував: «Мы для борьбы живемо!». Щороку Грінченки направляли
до цензурних установ під різними псевдонімами півтора десятка рукописів. Інтелектуальна діяльність Б. Д. Грінченка набувала
поступу, незважаючи на цензурні нагінки [33, с. 235–236, 657; 7,
с. 571].
У той самий час народолюбець не припиняв роботу над лексичними нотатками, матеріалами, що записував з народних вуст
[23]. Згодом лексика, зібрана Б. Д. Грінченком на Катеринославщині, увійде до його чотиритомного «Словаря української мови».
Утім, у зазначений період в урядовій політиці щодо освіти посилилися охоронно-консервативні тенденції. Керівництво міністерством усе сильніше дбало про те, щоб у народних школах не
зароджувалося ніяке «вільнодумство». Напевно, до начальства дійшли чутки про педагога-народолюбця в Олексіївці, який писав
твори під псевдонімом «Чайченко». Тому вранці 30 квітня 1888 р.
до Грінченків з’явилися жандармський ротмістр, жандармський
вахмістр та поліцейський наглядач, які зробили на їхній квартирі
трус. Лише за те, що Б. Д. Грінченко мав псевдонім Чайченко, він
був заарештований з вилученням рукописів й листів. Проте незабаром ротмістр визнав, що зробив трус через помилку [10, арк.
126, 141, 144–146].
Певно, цей перший прикрий епізод не набув негативного
продовження через авторитет Х. Д. Алчевської, яка прихильно
ставилася до Б. Д. Грінченка та його дружини. Адже на початку
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1860-х рр. подружжя Алчевських брало участь у Харківській українській громаді. Щоправда, незабаром вони відійшли від участі
в українському національно-демократичному русі. Христина Данилівна завжди примовляла Борису Дмитровичу: «Справді ж ми
з вами на вулкані стоїмо!» [10, арк. 148, 149, 153, 154, 176].
Попечителька знала, що селяни беруть у Грінченків українські книжки, і школярі їх читають. Б. Д. Грінченко віддавав багато
сил позакласній роботі. І саме тут учні писали українською мовою рецензії на прочитані книжки, вірші, оповідання і т.ін. Вдома
школярі вчили українські вірші та байки. Читав Б. Д. Грінченко й
лекції з українознавства. Внаслідок цієї копіткої роботи учні розрізняли Україну і Московію, українську і російську мови, знали
історію, літературу, географію України. Свої знання вони могли
висловлювати гарною українською мовою. Грінченки привезли
в Олексіївку достатньо повну українську бібліотеку, а також безцензурні російські видання, які призначалися для позашкільного
читання [10, арк. 131, 172, 173, 174, 175, 176б].
Метою діяльності Б. Д. Грінченка було всіляке сприяння поступу української освіти і культури. У цьому питанні він не сходився з попечителькою Олексіївської школи Х. Д. Алчевською. Це
яскраво виявилося під час 30-річного ювілею педагогічної діяльності Христини Данилівни, що відбувся 14 травня 1892 р. у Харкові. Бориса Дмитровича запросили на святкування. Проте він
відмовив, обґрунтувавши мотиви у листі до Х. Д. Алчевської. «Я
вважаю, – писав Б. Д. Грінченко, – що українці повинні служити
Україні і українській, а не московській просвіті. Поважаючи діячів московської просвіти в московській землі, я не можу інакше як
негативно ставитися до московської просвіти в землі українській.
Кінцевим результатом діяльності Христини Данилівни є омоскалення мого народу, тобто та річ, проти якої спрямована моя діяльність» [10, с. 194, 195].
Наступний 1892–1893 навчальний рік став останнім роком
учителювання Б. Д. Грінченка в Олексіївській школі. На той час
навчальний заклад став найкращим у повіті. Прикметно, що учні
iз вдячністю згадували Грінченкову науку. Один з них зазначав, що
учитель «навчав, як треба любити людей і свою рідну країну, котрої ми до нього не знали, що вона у нас є; навчав жити просто, не
лізти в пани, а жить правдиво і чесно». Проте подальше співробіт-
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ництво народолюбця з Х. Д. Алчевською було вже неможливим.
Але, незважаючи на ідейні розбіжності, Х. Д. Алчевська віддавала
належне Б. Д. Грінченку, з шаною зазначаючи його талант і фанатичну любов до свого народу [10, с. 205, 214; 1, с. 454].
У катеринославський період завершилося ідейне становлення Б. Д. Грінченка як українського народолюбця-інтелектуала.
Свідченням цього є відомі «Листи з України Наддніпрянської»
1892–1893 рр., де Борис Дмитрович у ході полеміки з видатним
українським політичним діячем М. П. Драгомановим актуалізував
проблеми історичної місії української інтелігенції, української
національної ідентичності. Написані в сільській глибинці, в період активної педагогічної діяльності, «Листи» переконують у величезній життєвій та інтелектуальній силі Б. Д. Грінченка і ставлять
його в один ряд з найбільшими українськими інтелектуалами тієї
доби.
Б. Д. Грінченко належав до українських націонал-народолюбців – прихильників поступових національно-культурних та
соціальних перетворень у напрямку до самостійного національного життя українців. Вказуючи на цю мету своїх ідейних однодумців, він зазначав, що досягти її можна, з одного боку, через
«одміну сьогочасного режиму» в Росії всякими легальними заходами, а з іншого – «дбаючи про народний добробут, розвиваючи
народну освіту й українську літературу та вмілості (штуку), силкуючися цю освіту, літературу та вмілості зробити цілонародним,
а не панським тільки добром, силкуючися, щоб зникли ганебні
назвища «пан» та «мужик», а щоб виробилася з української нації
одна національно самосвідома освічена громада» [8, с. 111].
Цілком невипадково Б. Д. Грінченко мав інтелектуальні контакти з діячами «Братства тарасівців». За посередництва І. Зозулі
(І. Спілки) він почав листуватися з одним із засновників та ідеологів тарасівців І. Липою, який восени 1892 р. більше тижня гостював у подружжя Грінченків у с. Олексіївка на Катеринославщині, обговорюючи майбутній програмний реферат – «Символ віри»
«Братства тарасівців». Таким чином, є підстави стверджувати, що
Б. Д. Грінченко брав активну участь у виробленні цього програмного документа [23, арк. 12].
Отже, катеринославський (олексіївський) період інтелектуальної біографії Б. Д. Грінченка 1887–1893 рр. вирізнявся від по-

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ		

•303•

передніх не тільки тривалістю, а й насиченістю й різноманітністю розумової праці. Педагогічна діяльність учителя-народолюбця органічно поєднувалася з творчістю на ниві літературознавства
та літературної біографістики, поезії та прози, публіцистики, яка
в «Листах з України Наддніпрянської» набула концептуального
характеру. У зазначений період внутрішня змістовна структура
інтелектуального життя Б. Д. Грінченка ускладнилася і набула не
тільки прикладного освітянсько-культурницького, а й супільнополітичного теоретичного смислу, попри те, що український діяч
працював в українській глибинці, віддаленій від центрів і осередків інтелектуального життя.
У 1893 р. Б. Д. Грінченко переїхав до губернського Чернігова.
В «Автобіографії» він подав лише один мотив зміни місця проживання – необхідність «вчити дочку». Втім, вибір саме Чернігова,
на наш погляд, міг обумовлюватися й тим, що в цьому губернському центрі в той час відродилася й активно діяла українська
громада на чолі з активним і самовідданим І. Л. Шрагом. Борис
Дмитрович відразу розширював свій інтелектуальний простір.
Упродовж 1894–1902 рр. до ядра громадівського кола, до якого увійшов Б. Д. Грінченко, належали такі постаті, як І. Л. Шраг,
В. Т. Андрієвський, А. В. Верзілов, С. В. Василевський, А. Л. Глібов, М. М. Грінченко, Г. О. Коваленко, М. М. Коцюбинський,
І. І. Руденко,
О. О. Русов,
С. Ф. Русова,
В. Ф. Степаненко,
Є. К. Тимченко та ін. [31, с. 125; 25, с. 44].
Усі зазначені діячі мали безперечний вплив на поступ місцевого учительства, надаючи йому «український настрій». Важливими засобами у процесі розвитку цього середовища мало організоване в Чернігові Учительське Товариство, а також праці в народному шкільництві, укладення систематичного каталогу книжок
для народу. Маючи великий педагогічний досвід, Б. Д. Грінченко
безперечно виказував своє компетентне слово [31, с. 125].
Чернігівські громадівці щорічно проводили Шевченківські
свята, увічнюючи пам’ять великого українського поета. У зазначених заходах брали участь по кілька десятків осіб. Головний
зміст роковин складали реферати і не тільки про Кобзаря, а з різних тем. Як учасник тодішньої Чернігівської української громади,
Б. Д. Грінченко спеціально писав такі реферати, як «Було, є, буде»
і «Нова сім’я» [11, с. 485].
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Одне з таких свят, що відбувалося в середині 1890-х рр., спричинило справжню дискусію, ініційовану О. О. Русовим, стосовно
методів діяльності сучасного громадівства, до якої долучилися
І. Л. Шраг, С. І. Лисенко і Б. Д. Грінченко. Внаслідок обміну думками громада доручила провести подальшу дискусію І. Л. Шрагові та Б. Д. Грінченкові. На черговому засіданні громади Б. Д. Грінченко переконував, що українському народові потрібнi школа і книга рідною мовою. Це викликало бурхливе несприйняття
з боку В. М. Хижнякова, який тричі вигукнув: «Мракобесие! Мракобесие! Мракобесие!». На цьому дискусія не припинилася.
Нове зібрання громадівців розпочалося iз заслуховування реферату Б. Д. Грінченка «Яка тепер народня школа на Україні», що
мав викривальний характер стосовно політики царизму в галузі
освіти. Проте аргументи українського народолюбця не переконали чернігівських лібералів, які незабаром зробили все від них залежне, щоб «поховати» справу із заснуванням чернігівського «Комитета Грамотности» [11, с. 486–487].
У Чернігові Б. Д. Грінченко вдало поєднував активну громадську й видавничу діяльність, маючи на меті популяризувати українське слово. У 1894 р. він організував видавництво для випуску
популярної й белетристичної літератури для народу. Ведучи боротьбу з царською цензурою, Б. Д. Грінченко разом зі своєю дружиною за декілька років видав 50 найменувань книжок загальним
накладом понад 200 тис. примірників, серед яких альманахи «Хвиля за хвилею», «Дубове листя», твори Т. Г. Шевченка, П. О. Грабовського, М. М. Коцюбинського, Б. Д. Грінченка, М. М. Грінченко,
Ю. Федьковича та ін. [25, с. 27].
При цьому український народолюбець прагнув організувати
видання книжок українською мовою в інтересах народної просвіти коштом Полтавського губернського земства. Про це свідчить
лист Б. Д. Грінченка до завідуючого Статистичним бюро зазначеного земства М. Г. Кулябко-Корецького від 15 вересня 1895 р. Цей
факт дозволяє стверджувати, що Б. Д. Грінченко прагнув розширити своє інтелектуальне коло спілкування в інших регіонах Наддніпрянщини, ставлячи на меті при цьому розповсюдження українських друкованих видань [33, с. 268–269].
У Чернігові Б. Д. Грінченко вже не обмежувався національним культурництвом. Своєю діяльністю він сприяв поступовій

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ		

•305•

політизації українських громад. Так, у 1898 р. Б. Д. Грінченко разом з М. М. Коцюбинським написав у Чернігові «Листівку Всеукраїнської загальної безпартійної демократичної організації»,
в якій чітко задекларовані прагнення «до політичної самоуправи»,
до «політичної, конституційної свободи з автономією політичною: вольности слова, друку і зборів».
Б. Д. Грінченко брав активну участь і в організаційних засобах
Всеукраїнської загальної безпартійної демократичної організації
(ВЗБДО). Так, 20–27 серпня 1898 р. під прикриттям з’їзду натуралістів в Університеті Св. Володимира в Києві за його участю відбувся з’їзд ВЗБДО. У заході брали участь понад 40 осіб із Києва,
Чернігова, Одеси, Вінниці, Кишинева, Житомира, Полтави, Лубен, Прилук, Єлисаветграда, Керчі. Це свідчило, що коло інтелектуального спілкування Б. Д. Грінченка набуло суспільно-політичного всеукраїнського характеру і вийшло за межі одного регіону.
Характерно, що з часом роль Б. Д. Грінченка в діяльності ВЗДБО
зростала. Свідченням цього може служити факт його обрання до
Ради організації в 1901 р., до якої він входив у трьох каденціях:
1901/02, 1902/03 та 1903/04 рр.
Діяльність Б. Д. Грінченка потрапила в поле зору таємного
агента М. Железняка, який ще в 1898 р. доносив начальнику Київського губернського жандармського управління В. Д. Новицькому про існування нелегального товариства «Молода Україна», яке
на місцях мало відділення – громади. Серед найважливіших громад
значилася чернігівська. Її активний учасник Б. Д. Грінченко потрапив під негласний нагляд поліції [25, с. 61, 67, 69, 71, 197, 216].
Не пізніше 2 липня 1900 р. той самий таємний агент направив своєму адресату нове повідомлення про діяльність української інтелігенції в Наддніпрянщині, в тому числі й Чернігові,
що об’єднувалася навколо журналу «Киевская старина». Так, серед чернігівських діячів, які були зараховані таємним агентом до
«фактичних хазяїв і розпорядників магазину «Киевская старина»,
значився і Борис Грінченко [33, с. 296–298].
На початку ХХ ст. Б. Д. Грінченко прилучився до діяльності українського видавництва «Вік», яке одним із перших провело
величезну роботу з друку й поширення української літератури не
тільки в Російській імперії, а й за кордоном. Силами видавництва
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видано 140 назв художньої, навчальної і науково-популярної літератури загальним накладом 560 тис. примірників [25, с. 75].
Отже, п’ятим періодом інтелектуальної біографії Б. Д. Грінченка став чернігівський, що тривав упродовж 1893–1902 рр.
У цьому проміжку часу інтелектуальна діяльність українського
народолюбця розширилася до регіонального рівня в рамках Чернігівської української громади. Водночас набуває розвитку тенденція до опанування всеукраїнського інтелектуального простору завдяки участі в Братстві тарасівців та Всеукраїнській загальній безпартійній демократичній організації. Утверджуються стійкі
нові інтелектуальні змісти – не тільки національно-культурницькі, а й національно-політичні, які часто перемежовувалися. Так,
просвітницько-публіцистична й видавнича діяльність об’єктивно
сприяла поступу української національної свідомості, утвердженню відповідної національної ідентичності та поступовому переростанню українського національного культурництва в українську національно-політичну діяльність.
На початку 1902 р. розпочався київський період інтелектуальної біографії Б. Д. Грінченка. Його переїзд із Чернігова до Києва був зумовлений необхідністю завершення ним «Словаря української мови», унікальної лексикографічної праці, укладання
якої розпочалося українськими діячами від кінця 50-х рр. ХІХ ст.
Впродовж кількох років Б. Д. Грінченко значно розширив лексичну базу від 49 до 68 тис. слів, додавши велику кількість нових
значень до вже зафіксованих слів, збагативши працю додатковою
фразеологією, ілюстративним матеріалом. Це була величезна інтелектуальна праця, яка впродовж останніх року–півтора забирала по 10–11 годин щодня. У 1906 р. фундаментальний «Словарь
української мови» здобув другу премію М. І. Костомарова Російської академії наук, а у 1907–1909 рр. був надрукований [7, с. 570;
25, с. 40; 32, с. 1–3].
У київський період Б. Д. Грінченко, поряд з національним
культурництвом, активно працював на полі суспільно-політичної діяльності. Вже 23 вересня 1902 р. він разом з І. М. Стешенком
і С. О. Єфремовим за підтримки низки рядових членів організації поставив на засіданні Ради ВЗБДО питання про необхідність
ведення політичної діяльності, окрім культурницької. Впродовж
1902–1903 рр. за участю Б. Д. Грінченка відбувалися тривалі інте-
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лектуальні обмірковування, дискусії та дебати членів Ради ВЗБДО
стосовно політичної платформи організації, проект якої прийняли на ХІІІ з’їзді ВЗБДО восени 1903 р. Документ вимагав автономії України у складі федеративної й демократичної Росії.
Подальша політична діяльність Б. Д. Грінченка була пов’язана
з утворенням упродовж 1904–1905 рр. українських ліберально-демократичних партій. Так, він належав до ідейних лідерів Української демократичної партії (входив до Ради УДП), яка функціонувала як єдина організація з грудня 1904 до квітня 1905 р. Проте
в середині партії точилися гострі ідейні дискусії між радикал-лібералами, очолюваними Б. Д. Грінченком, і лібералами-поступовцями на чолі з В. П. Науменком. До кола однодумців Б. Д. Грінченка в цих дискусіях входили С. О. Єфремов, М. П. Левицький та
Ф. П. Матушевський, які вимагали політичної активності.
Як ідейний лідер поміркованих радикалів, що вже не знаходили можливості співпрацювати з діячами старогромадівського
ліберально-поступового типу в УДП, Б. Д. Грінченко шукав однодумців радикально-ліберального спрямування по всій Україні, активно співпрацював з галичанами та східними емігрантами
в Галичині, проводив переговори з Революційною українською
партією та «Союзом визволення». У своїх спробах утвердити нову
Українську радикальну партію Б. Д. Грінченкові не вдалося уникнути дискусій та суперечок ані з представниками інших українських політичних партій, ані навіть зі своїми колишніми союзниками УРП [25, с. 85–87, 108–109, 196, 197].
Однак за умов наростання подій Першої російської революції
в серпні 1905 р. Б. Д. Грінченко запропонував Є. Х. Чикаленкові
об’єднати УРП і УДП на новій партійній основі задля консолідації
українських ліберально-демократичних сил. Унаслідок кількамісячного політичного діалогу в грудні 1905 р. постала об’єднана на
основі УДП і УРП Українська демократично-радикальна партія
(УДРП). Б. Д. Грінченко входив до Ради УДРП впродовж каденцій
1905–1906 та 1907–1908 рр. до кола його однодумців по Раді партії
входили С. О. Єфремов, Ф. П. Матушевський, М. Ф. Левицький,
Є. Х. Чикаленко та ін.
Програмні настанови УДРП викладалися в популярних брошурах та листівках лідерів партії. Зокрема, Б. Д. Грінченко під
псевдонімом Я. Яворенка написав такі книжечки програмного
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характеру: «Чого нам треба?» (Львів, 1905), «Чого у нас досі нема
доброго ладу?» та «Якого ладу нам треба?» (СПб., 1905). Можна
констатувати, що Б. Д. Грінченко належав до прихильників поступових національно-культурних та соціальних перетворень у напрямку від автономістсько-федералістичного до самостійного національного життя українців. Роз’ясненню програмних засад партії було присвячено українське віче, організоване в Київському
університеті Св. Володимира за участю Б. Д. Грінченка, С. О. Єфремова, О. П. Косач та М. В. Лисенка.
Потреба інтелектуального діалогу з широкими масами
українців зумовила рішення 8 жовтня 1905 р. Б. Д. Грінченка та
С. О. Єфремова започаткувати випуск першої щоденної україномовної газети в Києві «Громадське слово», хоча у грудні того самого року напередодні виходу першого номера Київський губернатор заборонив видання. Тоді Б. Д. Грінченко подав заявку на
видання газети «Рада». Окрім того, український діяч увійшов до
складу редакційного комітету щоденної української газети «Громадська думка», що стала друкованим рупором УДРП. На шпальтах видання публікувалися статті й замітки Б. Д. Грінченка. Після
закриття російським урядом цього видання його естафету з 15 вересня 1906 р. підхопила нова щоденна українська газета «Рада».
Перші шість номерів видання редагував Б. Д. Грінченко. Водночас упродовж 1906 р. він же був редактором українського журналу
«Нова громада» [25, с. 88–90, 118, 142–143, 150–152, 154, 155].
У ході Першої російської революції Б. Д. Грінченко вийшов
на загальноросійську суспільно-політичну арену. Свідченням
цього стала його участь 19–21 листопада 1905 р. в якості делегата на з’їзді представників політичних партій 13 неросійських народів Російської імперії у Петербурзі. На цьому представницькому зібранні 115 делегатів Б. Д. Грінченко виступив із доповіддю від
українських радикалів [25, с. 176–177].
Однією з важливих громадських ініціатив УДРП стало утворення «Просвіт» у Наддніпрянській Україні. У травні 1906 р.
Б. Д. Грінченко разом із В. Дурдуківським, М. Лисенком, Ф. Матушевським, М. Старицькою та іншими започаткував культурноосвітнє Київське товариство «Просвіта», яке діяло в Київській губернії до 1910 р. Напрями роботи товариства визначали комісії:
видавнича, бібліотечна, артистична, шкільно-лекційна, музейна.
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Серед багатогранної просвітницької діяльності, зокрема влаштування літературних вечорів і вистав, читання рефератів, видавничої діяльності, київські просвітяни впродовж чотирьох років на
чолі з Борисом Дмитровичем опікувалися і збереженням історичної пам’яті про Кобзаря, зокрема зібрали чималу суму коштів на
пам’ятник Т. Г. Шевченкові [25, с. 179–180; 13, с. 66; 33, с. 644].
У центрі діяльності Б. Д. Грінченка зрілого періоду завжди перебували проблеми поступу української мови, літератури, освіти
і культури в цілому. 26 лютого 1905 р. з-під його пера з’явилася заява «Нужды украинской школы». Такий хронологічний збіг є цілком не випадковим. Шануючи в цей день пам’ять великого українського поета, Б. Д. Грінченко актуалізував проблему «тяжкого становища народу», серед причин якого було панування в народному середовищі культурної відсталості й неосвіченості. Ім’я
Кобзаря було тим ідейним прапором, під яким український діяч
розгорнув своє бачення поступу української народної освіти [13,
с. 170–172].
На початку ХХ ст. ім’я Б. Д. Грінченка як українського літератора було дуже відоме й визнане в наукових колах Наддніпрянської
України. Вельми прикметним у цьому сенсі стала Записка з питання цензури україномовної книжки, підготовлена за дорученням
Комітету міністрів спеціальною комісією Харківського університету 5 квітня 1905 р., до складу комісії увійшли авторитетні професори, зокрема такі, як Д. І. Багалій, Д. М. Овсянико-Куликовський, С. В. Соловйов, М. Ф. Сумцов, М. Г. Халанський, М. П. Чубинський та ін. Зазначаючи зростання української літератури, попри понад 40-річні заборони, члени комісії вказали на цілу низку
талановитих українських авторів. Серед тих, хто став висуватися
в новітній період, учені назвали Б. Д. Грінченка [33, с. 349–350].
Одним із завоювань Першої російської революції стало легальне постання української преси. З 1906 р. Б. Д. Грінченко віддавав багато інтелектуальної енергії виданню таких українських
видань, як « Громадська думка», «Рада», «Нова громада» [7, с. 571].
Б. Д. Грінченко вважав важливою справою поступ вищої української освіти. Свідченням цього є його лист до відомого українського фольклориста, етнографа і літературознавця, члена-кореспондента Петербурзької академії наук М. Ф. Сумцова від 2 січня
1907 р. В ньому Борис Дмитрович дякував харківському вченому
за започаткування ним справи українських лекцій в університеті,
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що розглядав як покладення підвалин майбутнього українського університету. На думку Б. Д. Грінченка, ця справа була вельми
необхідною для «воскресіння нашого народу з його духовної летаргії». Водночас він надіслав М. Ф. Сумцову свою «Українську
граматку до науки читання й писання» (Київ, 1907) – «відгук давніх учительських часів». Це свідчило, що питання української початкової освіти не сходило з порядку денного в інтелектуальному
світі Б. Д. Грінченка [33, с. 423, 655].
Як бачимо, київський період інтелектуальної біографії
Б. Д. Грінченка (1902–1910 рр.) вирізнявся багатошаровістю інтелектуальних пластів діяльності в громадських організаціях (ВЗБДО
та київська «Просвіта») та політичних партіях (УДП, УРП, УДРП),
у кількох змістових напрямах (мовознавчому, літературному, публіцистичному, видавничому). Помітно розширився інтелектуальний простір українського діяча, який вже не обмежувався окремим
містом чи селом, навіть регіоном, а охоплював спочатку всеукраїнський та загальноросійський інтелектуальний ландшафт.
Вищенаведене дає можливість стверджувати, що структура інтелектуальної біографії Б. Д. Грінченка має свої часові, просторові та змістові елементи, які перебували в певній динаміці
та взаємозв’язку. Всього можна виділити сім часово-просторово-змістових структурних інтелектуально-біографічних періодів. Два з них – харківський дитячий (1863–1874) та харківський
юнацький (1874–1881) – були періодами формування особистості Б. Д. Грінченка, створення пропедевтичних засад його розумової діяльності як українського інтелектуала. Ключовими чинниками у процесі його інтелектуального формування були контакти по сімейно-родинній лінії, в селянському оточуючому світі
з його мовною, фольклорно-етнографічною, пісенно-поетичною
традиціями, а також достатньо широке коло читання російських,
українських та західноєвропейських авторів. У період юнацтва
Б. Д. Грінченко вперше став займатися словниковою евристикою.
Періодами становлення інтелектуального життя Б. Д. Грінченка як українського народолюбця стали етапи його ранньої молодості: харківсько-полтавсько-сумський період (1881–1885) та
херсонський період (1885–1887). Основним змістом двох перших
з них стала педагогічна діяльність у чотирьох народних школах
з опануванням живої української мови в селянському середовищі, записами пісень, приказок, слів, а також написанням віршів,
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складанням читанки, розширенням інтелектуального кола спілкування серед учнів та народних учителів та земська праця статистиком губернського земства зі збиранням по селах різноманітних
відомостей з народного життя, написанням оповідань та казок.
Періодом початків інтелектуальної зрілості слід назвати катеринославський (олексіївський) період інтелектуальної біографії
Б. Д. Грінченка (1887–1893), який пройшов у с. Олексіївка і вирізнявся насиченістю й різноманітністю розумової діяльності. Педагогічна діяльність учителя-народолюбця органічно поєднувалася
з працею на ниві літературознавства та літературної біографістики, поезії, прози, публіцистики. Внутрішня змістовна структура
інтелектуального життя Б. Д. Грінченка ускладнилася і набула не
тільки прикладного освітянсько-культурницького, а й суспільнополітичного теоретичного смислу, хоча ще не виходила за межі селянської глибинки.
Розвоєм інтелектуальної зрілості Б. Д. Грінченка став чернігівський (1893–1902) та київський (1902–1910) періоди його
біографії. У цих проміжках часу інтелектуальна діяльність українського діяча розширилася від регіонального інтелектуального
простору Чернігівської української громади до всеукраїнського
в межах Братства тарасівців та Всеукраїнської загальної безпартійної демократичної організації в чернігівський період і в рамках українських ліберально-демократичних партій (УДП, УРП,
УДРП) – у київський. У ці часи утверджуються стійкі нові інтелектуальні змісти як національно-культурницькі, так і національно-політичні, які часто перепліталися.
Партійно-політична, просвітницько-публіцистична, видавнича, мовно-літературна, освітянська й наукова діяльність
Б. Д. Грінченка сприяла поступу української національної свідомості, утвердженню відповідної національної ідентичності та поступовому переростанню українського національного культурництва в українську національну політику з метою утвердження
поступових національно-культурних та соціальних перетворень
у напряму від автономістсько-федералістичного до самостійного
національного життя українців.
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УДК 94:323.1] (477) «18/19» (092)

ПОНЯТТЯ «СОБОРНІСТЬ»
В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СПАДЩИНІ
М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
На основі концептуальних, історико-філософських, суспільно-політичних, публіцистичних та культурологічних праць М. С. Грушевського розкрито
зміст поняття «cоборність» в інтелектуальній спадщині українського мислителя, що
розглядається насамперед як єдність, солідарність, одноцілісність сучасних українців,
яка має давні історичні традиції та знаходить своє вираження в територіальних, етнічних, психофізичних, соціальних, політичних, економічних, духовних та культурних
факторах. Зазначено, що в дореволюційний період значне місце у творчості визначного
українського вченого посіла критика ідей московсько-російського, польського централізму та слов’янофільського єднання. У період Української революції ідея соборності
була перенесена мислителем у площину практичного українського державотворення
і розглядалася спочатку в контексті широкої національно-територіальної автономії,
а згодом – державної незалежності. Розглянутий аспект інтелектуальної спадщини
М. С. Грушевського не втратив своєї актуальності і на початку ХХІ ст.
Ключові слова: М. С. Грушевський, інтелектуальна спадщина, українська
соборність, єдність українських земель.

ПОНЯТИЕ «СОБОРНОСТЬ»
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ НАСЛЕДИИ
М. С. ГРУШЕВСКОГО
На основе концептуальных, историко-философских, общественнополитических, публицистических и культурологических работ М. С. Грушевского
раскрыто содержание понятия «cоборность» в интеллектуальном наследии украинского мыслителя, что рассматривается прежде всего как единство, солидарность,
одноцелостность современных украинцев, которые имеют давние исторические
традиции, и находит свое выражение в территориальных, этнических, психофизических, социальных, политических, экономических, духовных и культурных факторах. Отмечено, что в дореволюционный период значительное место в творчестве
выдающегося украинского ученого заняла критика идей московско-российского,
польского централизма и славянофильского единения. В период Украинской революции идея соборности была перенесена мыслителем в плоскость практического строительства украинского государства и рассматривалась сначала в контексте широкой
национально-территориальной автономии, а затем – государственной независимости.
Рассмотренный аспект интеллектуального наследия М. С. Грушевского не потерял
своей актуальности и в начале XXI в.
Ключевые слова: М. С. Грушевский, интеллектуальное наследие, украинская соборность, единство украинских земель.

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ		

•315•

THE NOTION OF «COLLEGIALITY» IN
THE INTELLECTUAL LEGACY MYKHAYLO
GRUSHEVSKY’S
On the basis of conceptual, historiosophical, socio-political, journalistic
and cultural works M. S. Hrushevsky the content of the concept of «collegiality» in the
intellectual heritage of the Ukrainian thinker, which is considered primarily as the unity,
solidarity, integrity of modern Ukrainians, which has a long historical traditions and finds
expression in the territorial, ethnic, psycho-physical, social, political, economic, spiritual
and cultural factors. It was noted that in the pre-revolutionary period, criticism of the ideas
of Moscow-Russian, Polish centralism and Slavophile unity played a significant role in the
work of a prominent Ukrainian scholar. During the period of the Ukrainian Revolution, the
idea of the unity was transferred by the thinker to the plane of practical Ukrainian state
formation and was considered first in the context of broad national-territorial autonomy,
and subsequently state independence. Considered aspect of the intellectual heritage of
M. S. Hrushevsky did not lose its relevance to the beginning of the ХХІ century.
Keywords: M. Hrushevsky, intellectual legacy, Ukrainian collegiality, unity of
Ukrainian lands.

І

нтелектуальна спадщина видатного українського
історика М. С. Грушевського надзвичайно багата на
понятійно-категоріальний апарат, який став стрижнем його концептуального мислення, наукових поглядів і справив
величезний вплив на подальший поступ української історичної
науки. Одним із його складових є поняття «соборність», яке набуло у творчості вченого характер усталеного концепту і становить
інтерес у контексті його історичних, історіософських та суспільно-політичні поглядів.
Місце зазначеного поняття в інтелектуальній спадщині
М. С. Грушевського вже визначалося в історіографії. Так, відомий дослідник Л. Винар підкреслював: «Концепція території або
ідея єдності українських земель є черговою провідною ідеєю історичної і публіцистичної творчості Грушевського». До того самого визначний діаспорний вчений зафіксував зв’язок «концепції єдності
і соборності українських земель» з «ідеєю українського народу» як
інтегральної частини постулату «державної суверенності української нації» у творчості М. С. Грушевського [1, с. 41].
З цими твердженнями, які відтіняють важливість категорії
соборності для усвідомлення етнонаціональної історії українства,
не можна не погодитись. Їх важливість полягає в тому, що в них
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фокусується те найбільш суттєве, найголовніше, що дає пізнання цього поняття. Проте в них визначається лише загальний напрям дослідницького пошуку. Як свідчить аналіз численних праць
М. С. Грушевського, ідея єдності, або соборності, в його інтелектуальній спадщині пов’язувалася далеко не тільки з «територією».
Тому, гадаю, дослідницький інтерес становитимуть питання генезису цієї категорії, її змістового навантаження та еволюції, які детально не розглядалися в історіографії. Це і є метою даної статті.
Ідея єдності, або ж соборності, руського народу в національному й культурному вимірах присутня вже у «Вступному викладі з давньої історії Русі» (1894) і застосована М. С. Грушевським
до періоду Давньої Русі [10, с. 70]. Це свідчить, що вчений вже
на досить ранній стадії своєї творчості користувався цим поняттям, розглядав його широко і в тривалій історичній ретроспекції.
Окрім цього, важливо, що в тій самiй праці вчений-історик використав це змістове поняття (в тексті – «сполучення окремих періодів») для концептуального усвідомлення особливостей українського історичного процесу як цілісного, безперервного, який
об’єднується такою категорією, як «народ», «маса народна» [10,
с. 73].
З погляду на ґенезу категорії «соборність», на наш погляд,
важливою є теза М. С. Грушевського у статті «Українсько-руське
літературне відродження в історичнім розвої українсько-руського
народу» (1898), де вчений показав значення українсько-руського
народу, який на історичній арені став організатором однієї з найбільших у Європі «просторої держави» [42, с. 112].
У праці «Листи з-над Полтви. Лист третій» (1899) М. С. Грушевський застосував термін «ціла Україна-Русь», окреслюючи її
терени «від Сяну до Кубані» [22, с. 175]. А в іншій роботі – «На порозі століття (Присвячено перемиській українсько-руській громаді)» (1901) – накреслив загальну картину мовно-культурних розподілів українських земель, які потерпали під гнобленням культурно й політично домінуючих націй. Так, історик писав: «Гетьманщина й взагалі Подніпров’я йшло швидким кроком до зросійщення; в Галичині, на Волині і Поділлі в повнім розвою був процес полонізації; Закарпатська Русь мадяризувалася [24, с. 209].
В історіософських статтях М. С. Грушевського, опублікованих 1904 р., міститься теза, яка складала сутнісне підґрунтя ка-
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тегорії «українська соборність». Так, у роботі «Звичайна схема
«русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного
слов’янства» констатується відсутність «общерусской» історії, як
і «общерусской» народності [19, с. 81], а в праці «Спірні питання
старорусской етнографії» йшлося про наявність уже в сивій давнині трьох східнослов’янських народностей – українсько-руської, білоруської та великоруської [34, с. 85]. На концептуальному
рівні, підтвердженому величезним фактичним матеріалом фундаментальної синтетичної праці «Історія України-Руси», закладалася думка, що українська єдність, або соборність, має давній історичний ґрунт і є цілком природною.
Для усвідомлення поняття української єдності є важливою
суспільно-політична й культурологічна стаття М. С. Грушевського
«Галичина і Україна» (1906), в якій вчений використав сам термін
«соборність», кажучи про «цілу соборну Україну», розглядаючи її
в контексті єдиної духовності та культури. Важливо, що у згаданій
праці названо чинники, які негативно впливали на українську єдність. Це, зокрема, впливи чужих народів, культур, урядових систем, відмінні економічні та суспільно-політичні обставини, які
спричиняли слабкість українського національного життя, національної культури. М. С. Грушевський звернув увагу на загрозливі дезінтеграційні тенденції, які відокремлювали Угорську Русь,
Холмщину, Підляшшя, Буковину від Галичини, від решти українських земель [11, с. 376, 378, 379].
Характерно, що український вчений дійшов висновку, що
підросійська Україна ще більшою мірою, ніж Галичина, «не становить вповні однорідного комплексу». Він зауважив «досить значні
відміни в житті, мові, в усяких відносинах між правобічною й лівобічною Україною, між хліборобською Херсонщиною й фабричною Катеринославщиною або козацькою Кубанщиною». Констатуючи таке становище, М. С. Грушевський вказав на шкідливість
підміни поняття «одноцільної української території й її автономії»
поняттями «краю», «області», «обласної автономії». Суттєво важливо, що дослідник акцентував на «концентрації національних
сил», на розвитку «почуття єдності, солідарності, близькості» (виділ. нами. – А
 вт.), а не на роздмухуванні відмінностей. В останній тезі чітко простежується визначення соборності як психоемоційного почуття з певними особливими прикметами. В цій самiй
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статті за текстом М. С. Грушевського можна простежити основні
критерії, зокрема релігійні, політичні, культурні, за якими окремі українські регіони різнилися, або сходилися в єдину цілісність
[11, с. 379, 380].
У статті «Наші вимоги» (1906) М. С. Грушевський продовжив
обґрунтування категорії української соборності. При цьому він назвав такі об’єднуючі чинники, як наявність 25-мільйонного українського народу, який проживає на суцільній території з чіткими
етнографічними межами, має психофізичні ознаки, особливий
приватний і громадський побут, економічні відносини, культурні
й суспільні традиції. Усе це, на думку вченого, обумовило «цілком
визначену етнографічну й національну цілість» [27, с. 426].
До цієї теми М. С. Грушевський знов звернувся у статті
«Українська історіографія і Микола Костомаров» (1910), в якій
виділив такі об’єднуючі прикмети українства, як одноцільність
території, спільну історичну пам’ять, спільний психофізичний
тип і економічні та суспільні відносини. Всі ці фактори перемагали роз’єднувальні деструктивні чинники політичного, церковного, релігійного, культурного характеру. Поряд із цим у даній праці
мислитель зауважив той факт, що ідея єдності українського народу виступала «зовсім ясно і свідомо» в проектах української держави за часів гетьманів Б. Хмельницького, І. Виговського, П. Дорошенка. Проте М. С. Грушевський помітив тенденцію до звуження
поняття одностайності українського народу і української території внаслідок впливу ідей «козакоруського народу». В результаті з’явилося поняття «малороссийское отечество», яке все менше
виходило за офіційні кордони Гетьманської України. Соборна ж
Україна, що охоплювала б і західноукраїнські землі, визнавалася
хіба що теоретично. Ця тенденція посилилася у ХVІІІ ст. і супроводжувалася занепадом культурного й інтелектуального українського життя [38, с. 398–399].
Вже у ранньомодерний період наступ на ідею української соборності виявлявся і в навіюванні ідеї «единого русского народа»,
яка повністю відповідала імперському світобаченню. Не випадково М. С. Грушевський виступив з критикою цієї концепції у низці
своїх праць. Так, у статті «Єдність чи розпад [Росії]?» (1906) дослідник піддав критиці принцип загальноімперської єдності –
«єдиної неділимої Росії». Він показав, що Російська імперія стала
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результатом взаємодії кількох різнорідних факторів – географічного, етнографічного, економічного, колонізаційного, династичного і політичного. Відтак ця імперська єдність не є природною
[14, с. 405–406]. Критика ідеї «единого русского народа», «единства русского народа» містилася в суспільно-політичних статтях
«Вороги «руського народа» [9, с. 8], «Праве українство» (1907) [30,
с. 44], «Українська справа в її історичному розвитку» (1914) [39,
с. 331].
Дослідницький інтерес становить публіцистична стаття М. С. Грушевського «На українські теми. Крячуть ворони…»
(1907), в якій слід виділити два аспекти. По-перше, вчений зробив висновки про необхідність «тіснішого зближення Галичини
до України», про посилення спільності цих двох українських регіонів, що стане запорукою позбавлення Галичини від «польськошляхетського ярма», від польсько-німецьких культурних впливів.
По-друге, М. С. Грушевський зазначив неприйнятність для українства ідей чужорідної соборності, зокрема ідеї відновлення історичної Польщі та ідеї «единства русского народа».
Суттєво, що український мислитель розглянув ті історичні
причини, які негативно позначалися на єдності українських земель, зумовлювали зазіхання (у М. С. Грушевського – «канібальські апетити») на українську народність її сусідів. Це довготривалий занепад, вічні усобиці, брак солідарності, які створили для
українців репутацію народності «пасивної і слабкої, здатної на
те, щоб служити матеріалом для інших, більш агресивних, більш
сконцентрованих, більш солідарних народностей» [25, с. 10, 11,
16, 18].
У 1907 р. об’єктом міркувань М. С. Грушевського знову стала проблема різнорідності українських регіонів, розв’язання якої
інтелектуал вбачав у контексті формування почуття «національно-культурної одноцільності», яке було виявом модерного націотворення. «Треба, – писав М. С. Грушевський у праці «До наших
читачів в Росії» (1907), – щоб галицький верховинець і херсонський степовик, буковинець і задніпровець, кубанець і холмщак,
угорський русин і слобожанин чули себе однаково членами й горожанами єдиної української землі, і в тих інших мешканцях ріжних частин України бачили своїх одноземців, членів однієї нації,
одного народу. А для того треба, щоб вони навчилися стояти вище
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тих політичних, релігійних, культурних, діалектичних меж, які
їх ділять…». Не можна не погодитися з М. С. Грушевським, який
вбачав у регіональній різнорідності фактор багатства, сили і колоритності українського національного життя [13, с. 330].
У праці «До наших читачів» (1908) український діяч акцентував на необхідності єднати через спільну і планомірну роботу дві
частини України – підросійську та підавстрійську. Перша з цих
частин важлива з погляду на її велику територію та перспективи,
а друга – своїм національним життям [12, с. 376].
Розробляючи поняття української соборності, М. С. Грушевський розглянув слов’янофільську візію соборності.
З цього погляду цікавою є його публіцистична стаття «Українство і всеслов’янство» (1908). В ній автор піддав критиці
слов’янофільську ідею єднання всіх слов’янських народів. Критичний погляд на слов’янофільське бачення соборності спричинявся усвідомленням дослідника, що воно неминуче веде до
компромісів з реакційними, «правими» частинами слов’янських
суспільств. «Як можна говорити про якусь слов’янську солідарність, – зазначав М. С. Грушевський, – поки один із найбільших
слов’янських народів не може добитися скільки-небудь справедливого трактування від двох інших найбільших слов’янських народів?» [37, с. 70–71].
У статті «В слов’янських обіймах» (1911) М. С. Грушевський
виявив відмінність сучасного йому неослов’янства, яке продукувало культ великодержавної, імперіалістичної Росії майже серед
усіх західних і південних слов’ян, за винятком польського народу, від старого слов’янофільського романтизму першої половини ХІХ ст. Вчений звернув увагу на те, що неослов’янофільство
вважало за можливе не рахуватися з українством. Натомість воно
прагнуло об’єднатися з панрусизмом [4, с. 190–192].
Розвінчуючи зміст неослов’янофільства, М. С. Грушевський
не припиняв критику ідеї відродження «історичної Польщі», яка
була чужою для українській соборності. У статті «Українці» (1910)
український мислитель показав, що спадком «історичної Польщі»
є «економічна і культурна відсталість» українського народу. В цій
самiй розвідці автор зазначив, що українці Галичини перебувають
під сильним впливом польської культури, українці Угорщини –
угорської, українці Буковини – румунської та німецької. Ці впли-
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ви культурно і політично домінуючих націй не сприяли досягненню української соборності, породжували відмінності психофізичного, етнографічного, культурного, економічного й політичного
характеру [43, с. 88, 102, 110]. Критика ідей польської соборності,
які втілювалися в гаслі відродження Польщі «від моря і до моря»,
простежується у статтях «Українці» (1910) [43, с. 126], «Похорони
унії» (1910) [29, с. 142–143, 145], «Відлучення Холмщини» (1912)
[7, с. 213].
У статті «Україна і українство» (1912) М. С. Грушевський загострив увагу на таких об’єднуючих факторах українства, як величезна цілісна етнографічна територія і людність, своєрідна
і яскрава оригінальна народна культура. Поряд із тим він зазначив, що політичні, релігійні та культурні чинники розривали «раз
у раз по живому тілу українську етнографічну масу, зв’язували її
частини з іншими сусідніми народностями». За наявності цих
вкрай несприятливих історичних умов для утвердження національної єдності українців негативне значення мала і втрата національного імені [36, с. 139–140].
У статті «З новорічних думок» (1910) М. С. Грушевський розкрив кілька чинників, які можуть забезпечити утвердження ідеї
української соборності. Це, зокрема, «національна одноцільність
України», «суцільність її літературної мови», «суцільність її письменства і науки» [16, с. 122]. У цій самiй розвідці вчений вказав на
важливість взаємного доповнення українсько-галицького культурного й національного життя і українського життя Росії та застосував поняття «всеукраїнство, або український універсалізм»,
яке, на наш погляд, є тотожним поняттю української соборності.
Сутність його полягала в «тісному єднанні всіх часток української
землі» і підпорядкуванні всіх регіональних відмінностей спільній
і єдиній меті, якою є «національний розвій» [16, с. 122, 123, 126].
У статті «З нашого культурного життя» (1911) М. С. Грушевський піддав критиці сучасний стан національного життя тридцятимільйонної України, в якій переважала «інертна, культурно
полумертва маса», і протиставив його «потенціальній енергії соборної України», пов’язуючи з нею позитивну історичну перспективу [15, с. 309].
Важливого значення у процесі утвердження ідеї української
соборності М. С. Грушевський надавав національно об’єднуючій
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постаті великого поета Т. Г. Шевченка, який став символом української модерної нації. Ім’я Кобзаря тісно пов’язано українським
інтелектуалом з ідеєю соборності всіх українських етнічних земель, що особливо чітко простежується у творі «Шевченків день»
(1907) [46, с. 16].
У статті «В сорок восьмі роковини Шевченка» (1909)
М. С. Грушевський констатував, що «з року в рік зростає слава
і велич Шевченка, його культ серед нашого народу і созвучних
груп чужородних». Блискуче розкриваючи роль і значення Тараса Шевченка, український мислитель зазначав, що «він [є] святим прапором нашої національної одності, одноцільності України
й українського життя – одноцільного, незважаючи на державні,
церковні і всякі інші межі. Він [є] віщуном ліпших часів, коли, поборовши тяжкі препони на шляху свого розвою, «встане Україна»,
вільна і могутня, повна сил і певності себе, і вільні руки подасть
недавнім противникам для спільної дружньої праці на добро народів» [5, с. 382].
У цій самiй праці М. С. Грушевський визначив постать
Т. Г. Шевченка як ключовий символ українського національнокультурного відродження, символ української національної консолідації. «Ні одне ім’я в нашій довговіковій, повній багатого
змісту традиції не панує так абсолютно, – писав мислитель про
Кобзаря, – так нероздільно і повно над нашими симпатіями, не
тішиться такою безмежною любов’ю, свобідною від усяких застережень і обмежень, як се благородне ім’я великого співця великого горя українського люду і його великих надій. Ні одне ім’я не
в’яже нас в одну національну цілість, як воно» [5, с. 383].
У процесі розгортання української національно-демократичної революції М. С. Грушевський розглядав поняття української
соборності не тільки в теоретичній, а і в практичній площині державотворення. Вже у статті «З старого і нового», опублікованій
28 березня 1917 р., він цілком невипадково акцентував на положенні «Книги буття українського народу» Кирило-Мефодіївського товариства про історичну традицію боротьби за єдину України,
що було вельми актуальним за умов початку української революції [17, с. 9].
Вже за кілька днів, у статті «Від слова до діла!», що була надрукована 31 березня 1917 р., М. С. Грушевський висунув найваж-
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ливіше політичне гасло тодішнього часу, яке відбилося у формулі:
«Широка автономія України в її етнографічних межах у федеративнім зв’язку з демократичною Російською Республікою». Українськими етнографічними землями вважалися ті, де українці переважали серед місцевого населення. Такі етнографічні межі забезпечували об’єднання в майбутній автономній українській державі домінуючої більшості українства і реалізацію принципу української соборності [8, с. 15]. Вищезазначене гасло було повторене
М. С. Грушевським у розвідці «Народностям України» від 2 квітня
1917 р. [26, с. 18]. Про «цілу Україну» йдеться і в статті М. С. Грушевського «Чи Україна тільки для українців?», що була надрукована 15 квітня 1917 р. [45, с. 24].
У ряді інформаційних статей, промов періоду Української
Центральної Ради, зокрема таких, як «Кінець старому лукавству»,
«Тимчасовий український уряд» (травень 1917 р.), у промові на
І Всеукраїнському селянському з’їзді у Києві 28 травня (10 червня) 1917 р., «Велике діло» (червень 1917 р.), М. С. Грушевський
розкрив механізм досягнення автономістсько-федералістської
програми, наполегливо наголошуючи на необхідності соціального й політичного об’єднання в українському суспільстві [21, с. 29;
35, с. 30–32, 33, с. 33; 6, с. 35, 36].
Розвій української національно-демократичної революції
неминуче ставив на порядок денний творення української модерної державності, фундаментальною основою якої була цілком
певна територія. У «Проекті української Конституції» (листопад
1917 р.) М. С. Грушевський сформулював принципове положення про територію Української Республіки, яка охоплювала «землі з переважно українською людністю, які зараз приналежать до
Російської держави: губернії Київську, Подільську, Волинську,
Холмську, Чернігівську, Полтавську, Харківську, Катеринославську, Херсонську й Таврійську, за виключенням частин неукраїнських (як Крим), а з прилученням сусідніх українських територій
(з інших губерній)» [31, с. 69–70].
Протистояння українського й російського революційного
процесів, яке загострилося наприкінці 1917 – на початку 1918 р.,
спричинило розробку М. С. Грушевським такого сюжету, як
трансформація колишнього московського централізму, що за нових умов виступав «під маскою більшовизму». Про цю метамор-
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фозу мислитель писав у праці «Очищення вогнем» (лютий 1918 р.)
[28, с. 90].
За цих обставин актуалізувалося питання утвердження ідеї
української соборності, яку необхідно було провести у новій українській державній символіці. Цей аспект порушувався М. С. Грушевським у розвідках, присвячених Українському гербу (1917–
1918 рр.). Зміст нового державного символу України яскраво свідчив про його визначальне соборне значення і цілком відповідав
завданню «об’єднати в самостійній Українській державі українські землі й відновити в ній всю повноту культурного й політично-національного життя…» [41, с. 92–94].
Четвертий універсал Української Центральної Ради, ухвалений у січні 1918 р., докорінно змінив мету Української Народної
Республіки, яка відтепер виявлялася у формулі: «Самостійність
і незалежність» [40, с. 97]. Однак зміна статусу УНР не змінила
ставлення до принципу української соборності, який залишався
актуальним. Статті М. С. Грушевського «Українська самостiйнiсть
й її iсторична необхiднiсть», «За Холмщину», «В огні й бурі»
(1918 р.), його «Промова в Центральній Раді 15-го березня 1918 р.
при ратифікації мирового договору» свідчать, що ідея української
соборності, що віддзеркалювалася у вимогах приєднання Холмщини й Підляшшя до УНР, загалом у боротьбі «за зібрання українських земель», була наріжним принципом політики Української
Центральної Ради періоду незалежності [40, с. 97; 18, с. 108; 3,
с. 110; 32, с. 116–120].
Поняття соборності присутнє у статтях М. С. Грушевського концептуального та просвітницького характеру періоду української національно-демократичної революції. Так, у статті «Якої
ми хочемо автономії і федерації» (1917) український діяч окреслив
чіткі територіальні межі української національно-територіальної
автономії, куди «мусять ввійти губернії в цілості або в переважній
часті українські – Київська, Волинська, Подільська, Херсонська,
Катеринославська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Таврійська і Кубанська». До цих територій, на думку автора, треба було
прилучити українські повіти сусідніх губерній, зокрема Хотинський та Акерманський Бессарабської, східні частини Холмської,
південні окраїни Гродненської, Мінської, Курської, західні частини Воронежчини, Донщини, Чорноморської і Ставропольської
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губерній. Принцип української соборності мав органічно поєднуватися з широким демократичним громадським самоврядуванням. Національно-територіальна автономія мала поширюватися
на сферу економічну, культурну, політичну, військову, транспортну, фінансову, земельну, законодавчу, адміністративну і судову [47,
с. 141–142].
У працях «Хто такі українці і чого вони хочуть», «Звідки пішло українство і до чого воно йде» (1917) М. С. Грушевський показав давню українську територію «від Карпатів до Дону», етнічну
цілісність українства та їхні вимоги широкої автономії [44, с. 152–
164; 20, с. 166–179]. У праці «На порозі нової України: Гадки і мрії»
(1918) акцентовано на кінці московської орієнтації, розкрито суть
західної і чорноморської орієнтацій і перспективи великої України, яка «може утворитися тільки об’єднанням, щирим і міцним,
правдиво демократичних, а передусім соціалістичних елементів
України без ріжниці національності» [23, с. 266].
До націотворчої ідеї нової соборної України М. С. Грушевський повертався навіть після поразки національно-визвольних
змагань, за умов перебування в радянській Україні. «Над всякими різницями – правописними й язиковими, політичними й соціальними, – конфесійними упередженнями й побутовими відмінами, – писав М. С. Грушевський у спогадах про І. Я. Франка
1926 р., – належало перекинути новий культурний і політичний
міст, викуваний в аспекті тої Нової, мужицько-робітничої України, використавши все, що може служити солідарності, монолітності Української Нації» [2, с. 218].
Таким чином, в інтелектуальній спадщині М. С. Грушевського, зокрема в його концептуальних, історіософських, суспільнополітичних, публіцистичних, культурологічних творах, достатньо детально розроблено поняття соборності, що розглядається,
насамперед, як єдність, солідарність, одноцілісність модерного
українства, яке має давні історичні традиції і знаходить вияв у територіальних, етнонаціональних, психофізичних, суспільно-політичних, економічних та духовно-культурних чинниках. У дореволюційний період значне місце у творчості мислителя посіла
критика ідей московсько-російського, польського централізму та
слов’янофільського єднання. У період української революції ідея
соборності була перенесена мислителем у площину практичного
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українського державотворення і розглядалася спочатку з погляду
широкої національно-територіальної автономії, а згодом – державної незалежності. Розглянутий аспект інтелектуальної спадщини М. С. Грушевського не втратив своєї актуальності і на початку ХХІ ст.
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УДК 94 (477) «18/19» (092)

УКРАЇНСЬКІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ
ЗВ’ЯЗКИ Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО
В НАДДНІПРЯНЩИНІ
ДОРЕВОЛЮЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
Розглянуто інтелектуальні зв’язки Д. І. Яворницького з українськими
культурними та суспільними діячами Наддніпрянщини від 80-х рр. ХІХ ст. до 1917 р.,
показано їхнє місце і роль у житті й творчості видатного вченого й на ширшому тлі
поступу української інтелектуальної комунікації. Зазначено, що вже на початку
ХХ ст. ці контакти вирізнялися достатньою розгалуженістю і охоплювали не тільки
окремих осіб, а й розвивалися в рамках ряду наукових, культурно-просвітницьких
та освітніх інституцій, а також у процесі широкого листування українського вченого
з багатьма українськими діячами в галузях історії, етнографії, фольклористики,
археології, краєзнавства, літератури, літературознавства, мовознавства, музики,
театру, образотворчого мистецтва, видавничої справи, національного руху Наддніпрянщини. Д. І. Яворницький та його однодумці обговорювали численні аспекти
розвитку української інтелектуальної думки і проявів національного життя у сферах
багатьох галузей гуманітарної науки, освіти, літератури та мистецтва, преси, культури
в самому широкому розуміннi цього слова, всього того, без чого неможливо уявити
самодостатню модерну націю.
Ключові слова: українські інтелектуальні зв’язки, Д. І. Яворницький, Наддніпрянщина, дореволюційний період, українські народолюбці-культурники,
наукові, культурно-просвітницькі та освітні інституції.

УКРАИНСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СВЯЗИ Д. И. ЯВОРНИЦКОГО
В НАДДНЕПРЯНЩИНЕ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА
Рассмотрены интеллектуальные связи Д. И. Яворницкого с украинскими
культурными и общественными деятелями Надднепрянщины от 80-х гг. XIX ст. до
1917 г., показано их место и роль в жизни и творчестве выдающегося ученого и на
более широком фоне развития украинской интеллектуальной коммуникации. Отмечено, что уже в начале ХХ в. эти контакты отличались достаточной разветвленностью
и охватывали не только отдельных лиц, но и развивались в рамках ряда научных,
культурно-просветительских и образовательных институций, а также в процессе
широкой переписки украинского ученого со многими украинскими деятелями в областях истории, этнографии, фольклористики, археологии, краеведения, литературы,
литературоведения, языкознания, музыки, театра, изобразительного искусства,
издательского дела, национального движения Надднепрянщины. Д. И. Яворницкий
и его единомышленники обсуждали многочисленные аспекты развития украинской
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интеллектуальной мысли и проявлений национальной жизни в сферах многих отраслей гуманитарной науки, образования, литературы и искусства, прессы, культуры
в самом широком смысле этого слова, всего того, без чего невозможно представить
самодостаточную современную нацию.
Ключевые слова: украинские интеллектуальные связи, Д. И. Яворницкий, Надднепрянщина, дореволюционный период, украинские народолюбцыкультурники, научные, культурно-просветительские и образовательные учреждения.

UKRAINIAN INTELLECTUAL
RELATIONSHIPS OF D. І. YAVORNYTSKY IN
NADDNIPRIANSHCHYNA
OF THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD
The intellectual connections of D. I. Yavornytsky with Over-Dnieper
(Naddniprianshchyna) region Ukrainian cultural and public figures from the 1880’s to 1917
are considered; their place and the role in the life and work of the prominent scholarship
and on the broader background of the progress of Ukrainian intellectual communication
have been shown. It is noted that already in the early ХХ‑th century these contacts were
distinguished by sufficient branching and covered not only individuals, but also developed
within a number of scientific, cultural-educational and educational institutions, as well as
in the process of extensive correspondence of a Ukrainian scholar with many Ukrainian
figures in the fields of history, ethnography, folklore, archeology, regional studies, literature,
literary studies, linguistics, music, theater, visual arts, publishing, national movement of the
Dnieper. D. I. Yavornytsky and his associates discussed numerous aspects of the development
of Ukrainian intellectual thought and manifestations of national life in the spheres of many
branches of the humanities, education, literature and art, the press, culture in the widest
sense of the word, all that is impossible without which imagine a self-sufficient modern nation.
Keywords: Ukrainian intellectual relations, D. I. Yavornytsky, Naddniprianshchyna
(Over-Dnieper region), pre-revolutionary period, Ukrainian folk-culturalists, scientific,
cultural and educational institutions.

П

остать Д. І. Яворницького надзвичайно цікава з погляду на розвиток українського інтелектуального співтовариства в Наддніпрянській
Україні останніх десятиліть ХІХ – перших десятиліть ХХ ст., коли
це явище формувалося й утверджувалося за умов бездержавності та нагінок імперського режиму щодо української національної освіти, науки та культури. Присвятивши своє життя вивченню й утвердженню української національної історії, археології,
етнографії, фольклористики, краєзнавства, мови та літератури,
Д. І. Яворницький впродовж десятиліть здійснював активні інте-
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лектуальні обміни і тим самим формував й розвивав українське
інтелектуальне середовище. У ході цього процесу Дмитро Іванович підтримував широкі контакти з багатьма діячами українського національно-культурного руху Наддніпрянщини.
Не можна не зазначити, що ці перехресні життєві стежки
Д. І. Яворницького і діячів українського ідейного спрямування
вже були у фокусі уваги дослідників. Окремих аспектів цієї сюжетної лінії торкалася ще в радянський час М. М. Шубравська,
хоча в центрі уваги цієї дослідниці була постать Д. І. Яворницького, його життя та фольклорно-етнографічна діяльність, а не інтелектуальне оточення. Втім, уже в цій першій узагальнюючій науковій праці про Д. І. Яворницького авторка навела цікавий фактичний матеріал про інтелектуальні контакти вченого у Наддніпрянщині, Петербурзі та Москві [37, с. 21–23, 27, 30, 32, 34, 35,
70–73, 79, 82, 100, 118].
Проголошення й утвердження незалежної України актуалізували проблеми історичної пам’яті та національної ідентичності в українському суспільстві, посилили інтерес до особистості Д. І. Яворницького та його інтелектуального середовища. На
монографічному рівні ця сюжетна лінія набула розвитку в праці В. М. Заруби «Постаті (Студії з історії України. Книга друга)»
(Д., 1993). Важливо, що дослідник звернув увагу на інтелектуальні контакти визначного історика запорозького козацтва в контексті формування його поглядів. Зокрема, В. М. Заруба зазначав, що
«суспільно-політичні, наукові та ідейні позиції Д. І. Яворницького формувалися під впливом О. Потебні, М. Сумцова, А. Скальковського, В. Антоновича, М. Максимовича». Вчений також зазначав, що Д. І. Яворницький «вважав своїм вчителем М. І. Костомарова, був у дружніх стосунках з Д. І. Багалієм, А. Ю. Кримським». Окремим аспектом монографії стало українське оточення
Д. І. Яворницького в Катеринославі, зокрема контакти з Д. І. Дорошенком, В. О. Бідновим, Н. Д. Полонською-Василенко, а також із Є. Х. Чикаленком [23, с. 11, 19, 28–38].
У 1990-х рр. у Дніпропетровську пройшла низка наукових
конференцій з музейної справи та краєзнавства, на яких висвітлювалися різні аспекти інтелектуальних контактів визначного дослідника української минувшини. З цього погляду представляють
інтерес розвідки «Д. І. Яворницький і В. О. Біднов» Ю. А. Мицика
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та «Діяльність Д. І. Яворницького в Катеринославській «Просвіті»» О. І. Журби, опубліковані за матеріалами науково-практичноï
конференції, яка була присвячена 135-річчю з дня народження
Д. І. Яворницького. Їх автори звернули увагу на катеринославські
інтелектуальні зв’язки вченого [31, с. 20; 21, с. 55]. Тема українських інтелектуальних контактів Д. І. Яворницького була розширена в доповіді С. В. Абросимової «Д. І. Яворницькій і українська
колонія в Петербурзі», опублікована в матеріалах наукової конференції з музейної справи і краєзнавства, яка була присвячена
Міжнародному дню музеїв і дню м. Дніпропетровська та відбулася
15 травня 1992 р. у Дніпропетровському історичному музеї [3]. Інтелектуальне оточення Д. І. Яворницького вивчалося й на науковій конференції, присвяченій Міжнародному дню музеїв, проведеній у ДІМ 17 травня 1994 р. до 140-річчя від дня народження подвижника історії запорозького козацтва. У цьому контексті варто назвати такі розвідки, як «Д. І. Яворницький і харківські вчені»
С. В. Абросимової [4], «Д. І. Яворницький та Я. П. Новицький: до
проблеми взаємин» Л. В. Іваннікової [26], «Д. І. Яворницький і Галичина» С. В. Абросимової та А. І. Перкової [9], «Творчі зв’язки
О. Г. Сластьона і Д. І. Яворницького» І. Ю. Мицик [30].
Вартісними з погляду нашої теми є наукові статті С. В. Абросимової, яка одноосібно та у співавторстві з Ю. А. Мициком, В. І. Ульяновським неодноразово зверталася до контактів Д. І. Яворницького з українськими діячами, зокрема вивчала
листування Я. П. Новицького, Б. Д. Грінченка, Є. Х. Чикаленка,
М. С. Грушевського та інших з Д. І. Яворницьким [1; 14; 13; 35],
а також одноосібно і у співавторстві з О. І. Журбою досліджувала
місце і роль Д. І. Яворницького у громадсько-культурному житті
Катеринослава зокрема і України в цілому наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст. [2; 5; 6; 7; 10; 12]. Інтелектуальні зв’язки Д. І. Яворницького початку ХХ ст. в Катеринославі знайшли певне висвітлення в статті В. С. Савчука «Дмитро Іванович Яворницький і Катеринославське наукове товариство: міфи й реальність взаємовідносин» [32]. У цілому, як встановили С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко та А. І. Перкова, «народний академік» підтримував інтелектуальні зв’язки з 1545 персональними і 172 колективними кореспондентами, серед них чимало наддніпрянців [25, с. 115–116].
Проте, є підстави вважати, що інтелектуальні зв’язки Д. І. Явор-
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ницького ще не вивчені достатньо системно, оскільки впродовж
тривалого часу не ставали предметом спеціального дослідження
[6, с. 4–7]. Однак видання фундаментальної археографічної публікації «Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького»
вже у п’яти випусках [16–20] помітно розширило джерельну базу
дослідження і дає можливість поглиблено розглянути зазначену
перспективну тему, фокусуючи головну увагу на регіоні тодішньої
Наддніпрянщини, або підросійської України, що і є метою даної
статті.
Українські інтелектуальні зв’язки Д. І. Яворницького формувалися ще у харківський період його життя й діяльності. Вже у студентські роки на історико-філологічному факультеті Харківського університету, які припали на 1877–1881 рр., Д. І. Яворницький
зацікавився українською історією, мовою, літературою, пісенною народною творчістю, що стали предметом спілкування з найближчим приятелем, студентом М. Є. Халанським. Пізніші епістолярні згадки останнього свідчать, що Дмитро Іванович «екзаменував» його на предмет знання ним української мови, вчив його
правильній вимові, співав йому українські пісні. Відтак студентські інтелектуальні контакти Дмитра Яворницького мали яскраву
українолюбну спрямованість [16, с. 572, 592].
Майбутні інтелектуальні контакти Д. І. Яворницького визначалися не тільки українолюбністю, а й народолюбністю його
світорозуміння. Про цю особливість світогляду свого колишнього студента згодом згадував професор М. Ф. Сумцов: «Син бідного дячка, Д. І. в університеті потерпав від великих злиднів, що,
однак, не завадило йому вийти з університету ідеалістом-народником, з такими устремліннями, котрі пізніше він окреслив в автобіографічній повісті «За чужий гріх» в особі студента Грицька
Дурди: «Душу свою покладай, а працюй. Треба на всіх шляхах і на
всіх перекрестях поставити діячів-народолюбців, людей чесних та
освічених» [34, с. 425].
Велику роль у процесі інтелектуального зростання Д. І. Яворницького відіграли вчителі молодого історика, авторитетні й патріотично налаштовані українські вчені О. О. Потебня
і М. Ф. Сумцов. Видатний український філолог О. О. Потебня,
який ще у 1860-х рр. брав участь в українській студентській громаді в Харкові, сприяв фольклористичним пошукам студента
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Дмитра Яворницького. Саме цей український інтелектуал прилучив його до участі у студентському гуртку, де зацікавив народовивченням українства, а по закінченні університету допоміг здібному
випускнику влаштуватися на викладацьку роботу в гімназичні заклади [4, с. 47; 11, с. 14–15]. Згодом О. О. Потебня по праву вважав Д. І. Яворницького своїм однодумцем і звертався до нього зі
щирою повагою [16, с. 444].
Видатний український етнограф і фольклорист М. Ф. Сумцов
теж формував наукові уподобання Д. І. Яворницького ще у студентські роки і той став його ідейним і науковим однодумцем.
Яскравим свідченням цього стало листування між українськими
дослідниками, яке, за підрахунками С. В. Абросимової, тривало
понад три десятиліття. Ці інтелектуальні контакти вирізнялися
творчою насиченістю, плідністю і щирістю [4, с. 48]. Так, у листі
до Д. І. Яворницького від 8 липня 1882 р., адресованому з Харкова в с. Покровське Олександрівського повіту Катеринославської
губернії, М. Ф. Сумцов відверто ділився зі своїм молодшим послідовником враженнями від політики контрреформ Олександра ІІІ:
«Політика огидна. Кожного дня «російське» життя підносить такі
сюрпризи, від яких холодіє серце і опускаються руки» [16, с. 527].
З січня 1883 р., разом зі своїми вчителями та за участю вже
відомих дослідників Д. І. Багалія, П. С. Єфименка, М. Є. Халанського, Д. І. Яворницький брав активну участь у діяльності Історико-філологічного товариства, організованого при Харківському
університеті. На його засіданнях він неодноразово доповідав з різних аспектів минулого Запорожжя [37, с. 21]. Напевно, це спілкування заклало основи систематичних зв’язків Д. І. Яворницького
з українськими вченими-інтелектуалами Слобожанщини.
Не менш важливе значення для формування інтелектуальної
комунікації вченого мало читання ним у Харкові серії публічних
лекцій під назвою «Про запорозьких козаків», що мали величезний успіх. Не випадково на цьому ґрунті Дмитро Іванович зійшовся у Харкові з деякими своїми слухачами, зокрема з українським поетом Я. І. Щоголєвим, на квартиру якого запрошувався
разом з іншими українськими діячами. Примітно, що до українського інтелектуального кола Д. І. Яворницького тоді входили відомі учасники Харківської української громади Д. П. Пильчиков
та М. Ф. Лободовський. На квартирі Д. П. Пильчикова Д. І. Явор-
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ницький зустрічався ще з одним українським громадським діячем – Є. Х. Чикаленком [37, с. 21, 22; 17, с. 382; 16, с. 603].
Учителі Д. І. Яворницького О. О. Потебня та М. Ф. Сумцов
порадили перспективному вченому спрямувати свої пошуки на
південну Україну, в район існування колишніх Запорозьких Січей. Від 1882 р. Дмитро Іванович проводив щорічні археологічноетнографічно-фольклористичні експедиції і значно розширив діапазон свого пошуку, який охоплював Катеринославщину та Херсонщину, а згодом і Полтавщину [6, с. 9].
Дослідницькі подорожі Д. І. Яворницького півднем України розширили й інтелектуальні контакти вченого-історика, до
яких залучилися українські народолюбці-культурники південної
Наддніпрянщини. Серед цієї плеяди патріотів рідної землі й народу особлива роль належала українському етнографу, фольклористу та історику Я. П. Новицькому, якого з Дмитром Івановичем
об’єднували десятиліття плідних творчих контактів. Листування
між Дмитром Івановичем і Яковом Павловичем періоду 1883–
1884 рр. свідчить про спільні інтереси у справі пошуків запорозьких пісень та козацьких старожитностей, про творчі плани на
майбутнє. Історичні наукові дослідження Д. І. Яворницького на
Запорожжі не тільки були підтримані Я. П. Новицьким, а й пробудили в ньому прагнення писати, щоб «дати матеріали для людей
науки», насамперед, таких, як Дмитро Іванович. Вже у 80-х рр.
у них були спільні знайомі – українські вчені з Харкова, зокрема
історик Д. І. Багалій, етнограф та історик культури М. Ф. Сумцов,
поет Я. І. Щоголєв, один із засновників українського професійного театру, видатний драматург М. Л. Кропивницький та ін. [16,
с. 378–379, 381, 385–386; 19, с. 147, 149–150, 154–158].
У цьому українському середовищі харків’ян Д. І. Яворницький виступив з ініціативою видавати збірник українською мовою,
до участі в якому 20 жовтня 1884 р. запросив і Я. П. Новицького.
Фінансувати видання взявся Б. Г. Філонов, за словами Дмитра
Івановича, «талонний, патентований аристократ», який захопився майстерністю М. Л. Кропивницького і щиро перейнявся вартостями української мови та культури. За умов дії Емського указу
Олександра ІІ задум подібного україномовного видання виглядав
в очах царської влади «безперечною крамолою» [19, с. 156–158].
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У 80-х рр. ХІХ ст. Д. І. Яворницький прагнув налагодити контакт з відомим українським народолюбцем, етнографом, фольклористом та мовознавцем Г. А. Залюбовським. У листі від 14 липня 1884 р. із с. Богодар до Катеринослава він просив Григорія Антоновича вказати на недоліки і промахи у своїх статтях, написаних
з історії запорозьких козаків. У листі від 19 листопада 1889 р., вже
із Санкт-Петербурга до Катеринослава Д. І. Яворницький запитував Г. А. Залюбовського про топоніми та гідроніми в контексті
Муравського й Сагайдачного запорозьких шляхів у межах тодішньої Катеринославської губернії. Отже, інтелектуальні контакти
були необхідні Д. І. Яворницькому для встановлення наукової істини та вдосконалення своїх праць [19, с. 72, 73].
Важливою для утвердження української інтелектуальної комунікації Д. І. Яворницького стала його участь у VІ Всеросійському археологічному з’їзді, що пройшов в Одесі у серпні 1884 р.
Два реферати – «Подорож по Запоріжжю» та «Дослідження про
Січ» – прочитані молодим істориком, справили сильне враження
на учасників наукового форуму, зробили ім’я Д. І. Яворницького
популярним. Тоді ж відбулося його знайомство з видатним українським істориком та ідейним лідером Київської Старої громади
В. Б. Антоновичем [19, с. 149–150, 355; 11, с. 19]. Тоді ж в Одесі
молодий дослідник познайомився з відомим істориком козацтва
А. О. Скальковським, але ця зустріч не була плідною. Власник
архіву останнього Коша Війська Запорозького Низового зустрів
Д. І. Яворницького стримано і не допоміг йому документами [23,
с. 25].
За умов консервативно-охоронного режиму Олександра ІІІ
важливим засобом українського національного життя став професійний театр. Під час його гастролей у Харкові восени 1884 р.
Д. І. Яворницький познайомився з видатними діячами українського театрального мистецтва М. Л. Кропивницьким, М. К. Садовським, М. К. Заньковецькою, П. К. Саксаганським та М. П. Старицьким. Ці контакти помітно збагатили зміст українських інтелектуальних зв’язків вченого-історика. Аналіз епістолярних джерел свідчить, що дружні зв’язки Д. І. Яворницького з М. Л. Кропивницьким тривали до 1908 р. [37, с. 23; 17, с. 182, 184].
Паралельно з розвитком українських інтелектуальних
зв’язків на Слобожанщині та в Південній Україні Д. І. Яворниць-
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кий зав’язав і розвивав плідні творчі контакти з народолюбцями
Києва. Важливим каналом такого зв’язку стала «Киевская старина», фактично легальний друкований орган Київської Старої громади. У гнітючій суспільній атмосфері 80-х рр. ХІХ ст. цей журнал
мав величезне значення у налагодженні української інтелектуальної комунікації. Напевно, Д. І. Яворницький відразу зрозумів його
значення і цілком не випадково вже 16 листопада 1883 р. просив
редактора Ф. Г. Лебединцева надіслати йому до Харкова всі випуски за поточний рік. Відтоді молодий історик розпочав і співпрацю
з часописом, пропонуючи свої дописи з історії запорозького минулого, прагнучи зробити внесок «у такий прекрасний і в усіх відношеннях кориснійший журнал». Співробітництво вченого з єдиним у Наддніпрянщині журналом українознавчої спрямованості
тривало й на початку ХХ ст. [19, с. 91–94, 98; 16, с. 368, 369, 372].
Листуючись з Ф. Г. Лебединцевим, Д. І. Яворницький прагнув поширити українські інтелектуальні контакти, пропагуючи
передплату українознавчого часопису серед своїх добрих знайомих і однодумців. Так, у 1886 р. він пропонував редактору «Киевской старины» розіслати оголошення про часопис таким особам, як викладач Катеринославської духовної семінарії Г. І. Маркевич, учитель с. Покровське Олександрівського повіту І. І. Чайкін, поміщик цього самого села Ф. І. Міхєєв. Дослідник радив
також направити оголошення про часопис дворянину А. М. Миклашевському – у с. Вороне Новомосковського повіту, поміщику
В. О. Сипягіну – в с. Свистуново, Я. П. Новицькому – в м. Олександрівськ, старшині П. Г. Ветренко – в с. Веселе Харківського
повіту Харківської губернії, поміщику О. О. Головкіну – у с. Нижня Писаревка Вовчанського повіту Харківської губернії. Зазначене свідчить, що інтелектуальні комунікативні зв’язки поширювалися не тільки на великі міста, а спостерігалися на повітовому й
волосному рівнях [19, с. 107].
Українська спрямованість діяльності й мислення Д. І. Яворницького не залишилася не поміченою царською владою. Як
свідчить його лист до українського громадського діяча, педагога,
письменника і викладача Катеринославської духовної семінарії
Г. І. Маркевича від 1 травня 1884 р., його вже тоді вважали «ярим
українофілом і навіть сепаратистом». За цих обставин Дмитро Іванович вагався, чи зручно йому в такому становищі вдруге висту-
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пати в Катеринославі з публічними лекціями. «Невже я сепаратист? – запитував Д. І. Яворницький в листі до Г. І. Маркевича від
4 жовтня 1884 р., – І не думав і не думаю бути сепаратистом. Люблю клаптик землі!» [19, с. 111, 112, 450].
Навесні 1885 р. вченому знову почали закидати політичну
неблагонадійність, хоча Дмитро Іванович, як сам зізнавався у листі до Ф. Г. Лебединцева від 24 травня того самого року, і не підозрював про існування в собі «українофільства». Проте, безперечно, що вже в той час він пристрасно захоплювався українською
історією та культурою і цілком визнавав себе українцем [19, с. 99].
Українська інтелектуальна праця Д. І. Яворницького в галузі
історії України ранньомодерного періоду викликала серйозне занепокоєння імперської влади. Наслідком обвинувачень молодого вченого в «українофільстві» та «сепаратизмі» був намір переїхати до Москви. З цього приводу Д. І. Яворницький писав редактору журналу «Киевская старина» Ф. Г. Лебединцеву із Харкова до
Києва 24 травня 1885 р.: «З половини серпня переселяюсь на жительство в Москву: так солодко, дозвольте бачити, живеться мені
в Харкові». Проте, як сповіщав Д. І. Яворницький Я. П. Новицькому 13 серпня 1885 р., «замість Москви я опинився в Петербурзі:
того забажали друзі покійного Миколи Івановича Костомарова»
[19, с. 99, 163].
Північна столиця імперії зустріла Д. І. Яворницького, як він
зізнавався Г. І. Маркевичу 28 серпня 1885 р., «з недовірою і недоброзичливістю». Проте своїми лекціями про запорозьких козаків український історик справив величезний фурор, підкоривши
серце навіть самого міністра народної освіти І. Д. Делянова. Втім,
останній не обминув запитати про національну належність талановитого історика і отримав горду, пряму та повну національної
гідності відповідь Дмитра Івановича про свою українськість [19,
с. 100].
Уже 1 вересня 1885 р. схвально відгукнувся листом на перший успіх Д. І. Яворницького у Петербурзі Ф. Г. Лебединцев,
який морально підтримав українського історика, радіючи хорошому початку його перебування в північній столиці і радячи вміло цим скористатися. Наступні численні листи редактора «Киевской старины» до Д. І. Яворницького із Києва в Петербург періо-
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ду 1885–1886 рр. свідчать про інтенсивність видавничих, творчих
контактів між двома діячами [17, с. 200–214].
Інтелектуальні зв’язки Д. І. Яворницького із земляками
з Наддніпрянщини під час перебування його в Петербурзі стосувалися й історичного краєзнавства, тісно пов’язаного з історією
України. Свідченням цього є листи історика-краєзнавця, етнографа, археолога та громадського діяча В. М. Никифорова з Олександрії до відомого дослідника запорозького козацтва. Так, у листі
від 1 грудня 1885 р. Василь Миколайович цікавився у Дмитра Івановича даними про Кодацьку фортецю, оскільки розшукав подібну в Олександрійському повіті. У листі від 1 жовтня 1889 р. він
же запитував Д. І. Яворницького про місце Жовтоводської битви
1648 р. [17, с. 230, 231].
Незважаючи на перший творчий успіх та налагодження листування з діячами Наддніпрянщини, Петербург залишався для
Д. І. Яворницького чужим містом, яке він порівнював із пустелею
Сахарою, називав «клятим», «пекельним». За цих обставин страшної туги за рідним краєм особливого значення набували інтелектуальні контакти вченого з українськими народолюбцями Наддніпрянщини. Не випадково справжньою душевною відрадою для
Д. І. Яворницького була майбутня подорож із Петербурга в Катеринослав, Самарь і далі на південь, у землі колишнього Війська
Запорозького Низового, яку він планував здійснити зі «щирими
українцями» О. Г. Сластьоном та Х. Ф. Бондаренком і написав про
це Я. П. Новицькому 14 квітня 1886 р. Прибувши тієї ж весни до
Катеринослава, Дмитро Іванович найбільше часу проводив у визначного підприємця і збирача старожитностей О. М. Поля, будучи враженим цією чудовою людиною та багатствами полівської
музейної колекції [19, с. 165, 166, 170, 359].
Перебуваючи 22 липня 1886 р. вже у Миколаєві, Д. І. Яворницький писав Я. П. Новицькому в Олександрівськ про свої плани поїздки по Південній і Центральній Україні. І є підстави стверджувати, що ці подорожі були вельми успішними. Так, у листі до
Якова Павловича від 9 серпня 1886 р. із села Котовка на Катеринославщині Дмитро Іванович зазначав свої творчі досягнення:
«Матеріалу набрав величезну кількість, топографію південно-західного Запорожжя бачу, як на долоні. Багато везу з собою і запорозьких речей» [19, с. 172, 173].
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Повернувшись до північної столиці імперії, Д. І. Яворницький продовжував інтенсивно працювати над історичною географією колишніх Запорозьких Вольностей, уточнюючи за допомогою Я. П. Новицького численні топографічні дані від Будиловського порогу до Хортиці. 5 квітня 1887 р. він поділився з Яковом
Павловичем своїм планом поїхати на Соловецький острів, а потім у Чернігівську губернію до відомого українського колекціонера й мецената В. В. Тарновського. Там на нього мала чекати ціла
експедиція, до складу якої, крім Василя Васильовича, входили
Є. З. Корбут, Х. Забутний, д-р Галин та два фотографи. Зі своїми
однодумцями Дмитро Іванович сподівався знову відвідати Катеринослав, а надалі здійснити подорож на всі Запорозькі Січі.
16 червня 1887 р. він писав Я. П. Новицькому вже із Качанівки,
зазначаючи, що в подорож на Січ, крім вищезазначених осіб, збирався український письменник, мистецтвознавець, фольклорист
і громадський діяч В. П. Горленко, і дуже просився М. Л. Кропивницький [19, с. 175, 176; 16, с. 796].
Однак незабаром прийшла біда. Як ідеться у листі Д. І. Яворницького до Я. П. Новицького від 12 вересня 1887 р. із Петербурга
до Олександрівська, талановитого дослідника обвинуватили в неблагонадійності та відлучили від служби «за пристрасть до історії
Малоросії». Більше того, відповідні циркуляри розіслали по всіх
учбових округах із забороною приймати його на будь-яку педагогічну посаду. Яків Павлович не забарився з відповіддю. Вже 23 вересня того самого року він морально підтримав друга, просив його
не бути малодушним, не кидати предмета, в який Д. І. Яворницький «вклав свою благородну, чисту душу» [19, с. 177; 16, с. 389,
693].
Незважаючи на важкі життєві обставини, за підтримки друзів
Д. І. Яворницький не здавався. 5 листопада 1887 р. він сповістив
Я. П. Новицького про друкування своєї праці «Запорожье в остатках старины и преданиях народа», що була видана у 1888 р. «Займаюсь я стільки, – писав Дмитро Іванович своєму другу в Олександрівськ 16 грудня 1887 р., – як ніколи в житті. Ось тільки що
закінчив том «Материалов для истории запорожских козаков».
У процесі величезної роботи він розібрав і прочитав 63 справи, які
містили колосальний фактичний матеріал. «Але чого тільки лю-
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дина не може подолати, люблячи свою Батьківщину», – риторично запитував Дмитро Іванович Я. П. Новицького [19, с. 177, 178].
Земляки з Наддніпрянщини допомагали Д. І. Яворницькому
у скрутних ситуаціях, пов’язаних з нагінками імперської цензури. Так, 24 квітня 1888 р. Дмитро Іванович повідомляв Я. П. Новицькому про арешт своєї книги «Запорожье в остатках старины
и преданиях народа», яка містила деякі сторінки з україномовним
текстом і, на думку Головного комітету у справах друку, «написана
з метою піднесення українофільства». Видання, яке коштувало до
4 тис. крб., мало бути спалено. Щоб врятувати книгу, Д. І. Яворницький телеграфував про обставини справи В. В. Тарновському і негайно звернувся до його племінника – В. М. Юзефовича,
чиновника Головного комітету у справах друку. Завдяки активній
підтримці Володимира Михайловича праця Д. І. Яворницького
була надрукована [19, с. 180].
Незабаром Дмитро Іванович направив видання «для розбору» В. Б. Антоновичу. Істинному вченому були потрібні «вказівки
на промахи і недоліки, а не похвали і панегірики». Саме цю працю
історик уже представив у столичний університет в якості магістерської дисертації. Однак, як зазначала дослідниця М. М. Шубравська, тоді, через «політичну неблагонадійність», Д. І. Яворницькому не вдалося скласти магістерський екзамен та захистити магістерську дисертацію, щоб викладати в Петербурзькому університеті. «…В університет мене не пускають і не пустять, за існуючих
у ньому порядках», – сповіщав Дмитро Іванович Г. І. Маркевича
у листі від 14 листопада 1890 р. із Петербурга в Полтаву. Лише значно пізніше, у 1901 р., він захистив, як магістерську дисертацію,
перший том «Истории запорожских козаков» у Казанському університеті [19, с. 121, 181, 362; 37, с. 45–46, 55, 63].
На тлі труднощів суспільно-політичного характеру,
пов’язаних з ворожістю царського режиму стосовно історії запорозького козацтва, інтелектуальне життя Д. І. Яворницького
помітно ускладнювалося тим, що низка авторитетних істориків
Наддніпрянщини, зокрема О. М. Лазаревський, В. Б. Антонович,
Д. І. Багалій та інші, оцінювали творчість дослідника козаччини,
особливо у 80-х рр. ХІХ ст., кажучи словами професора М. П. Ковальського, «неоднозначно і нерідко суперечливо» [29, с. 9]. Так,
Д. І. Яворницький з розчаруванням писав Д. І. Багалію із Петер-
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бурга до Харкова 10 вересня 1888 р., що майже вісім років працював над книгою «Запорожье в остатках старины и преданиях народа» (СПб., 1888. – Ч. 1–2), а тепер за цю працю вислуховує різку
критику від В. Б. Антоновича, О. М. Лазаревського та свого адресата [19, с. 300, 390].
Незабаром на Д. І. Яворницького посилився тиск влади.
У 1891 р. міністр народної освіти заборонив Д. І. Яворницькому
викладати навіть у середніх навчальних закладах за «антипатії до
московської історії та уряду і пристрасть до історії Малоросії». За
важких обставин, коли роботи не знайшлося ані в Петербурзі, ані
в Харкові, Катеринославі чи Полтаві, Дмитро Іванович був змушений погодитися на трирічне «відрядження» в Ташкент «чиновником особливих доручень» при Туркестанському губернаторі задля проведення археологічних розкопок. Туркестанське заслання
українського дослідника розпочалося навесні 1892 р. і тривало до
весни 1895 р. Згодом Д. І. Яворницький переїхав до Варшави, де
влаштувався позаштатним чиновником особливих доручень при
Варшавській казенній палаті. Весь цей час Дмитро Іванович не
припиняв працю над тритомною «Историей запорожских козаков» [37, с. 55–62].
У зазначений період контакти Д. І. Яворницького з українськими інтелектуалами Наддніпрянщини вельми ускладнилися.
Утім, заїжджаючи інколи на рідну Україну, Д. І. Яворницький використовував будь-яку можливість поспілкуватися з однодумцями, роблячи це як очно, так і епістолярно. Так, 2 грудня 1894 р.,
перебуваючи у родовому маєтку дворян Алексєєвих у с. Котовка Новомосковського повіту Катеринославської губернії, будучи
проїздом у Петербург, щоб здати відомому російському видавцю
й журналісту О. С. Суворіну у книгарню все видання другого тому
«Истории запорожских козаков», Д. І. Яворницький направив
листа Я. П. Новицькому. В ньому він так сформулював мету своєї
наукової діяльності від 1883 р. і до сьогодня: «…знать правду о запорожцях і ту правду миру об’явить» [19, с. 182, 347].
Українські інтелектуальні контакти Д. І. Яворницького з наддніпрянцями не переривалися й під час його служби в Царстві
Польському. З цього погляду характерні листи до Дмитра Івановича від основоположника української класичної музики та громадського діяча М. В. Лисенка від 2 грудня 1895 р. та 22 січня
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1896 р. із Києва до Варшави, в яких він висловлював прагнення
«отримати обрядові пісні з усіх куточків України» та опублікувати
їх. Характерно, що М. В. Лисенко листувався з Д. І. Яворницьким
з приводу обрядових українських пісень і в подальшому, наприклад, пишучи йому в Москву 15 грудня 1896 р. Контакти тривали
і пізніше – в Наддніпрянщині. Так, 6 червня 1902 р. Микола Віталійович направив листа Д. І. Яворницькому із Києва в Миргород,
де просив допомоги щодо дозволу від Полтавського губернатора
стосовно українських хорових концертів по полтавських повітових містах [18, с. 180, 181, 183, 184, 712].
Лише восени 1896 р. за допомогою визначного російського історика В. Й. Ключевського Д. І. Яворницький влаштувався приват-доцентом Московського університету. Як зазначала
М. М. Шубравська, в Москві активізувалася наукова, педагогічна
й літературно-громадська діяльність Д. І. Яворницького, а «московське літературне оточення залишило помітний слід у творчій
біографії вченого». Проте своє майбутнє український дослідник
пов’язував весь час з Україною, підтримуючи інтелектуальні контакти з українськими істориками, етнографами, письменниками, мовознавцями, видавцями, композиторами, артистами тощо,
кожного літа буваючи в Наддніпрянщині [37, с. 62, 63, 70, 72, 79,
89].
У 1890-х рр., незважаючи на помітні труднощі життєвого і творчого характеру, Д. І. Яворницький написав і видав тритомну монографію «История запорожских козаков» (1892, 1895,
1897) [11, с. 23, 29]. Проте критика неоднозначно зустрічала наукові твори історика козаччини, закидаючи йому ідеалізацію й
романтизацію Запорозької Січі. В ряді випадків, як із О. М. Лазаревським, наукові студії Д. І. Яворницького зазнали системної
негативної оцінки. Як зазначав В. М. Заруба, під впливом несправедливої критики з боку І. Джиджори, П. Житецького, М. Кордуби, О. Лазаревського, В. Ястребова Д. І. Яворницький не взявся навіть за написання четвертого тому «Истории запорожских
козаков», який мав висвітлити період Нової Запорозької Січі
[23, с. 19]. Звичайно, зазначене не сприяло динамізму творчості
Д. І. Яворницького, але не могло призупинити його інтелектуальну працю та спілкування.
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Епістолярна спадщина Д. І. Яворницького свідчить, що наприкінці ХІХ ст., навіть перебуваючи за межами українських теренів у Москві, він розширював українське інтелектуальне коло
своїх зв’язків, зокрема з відомими українськими народолюбцями. З цього погляду цікавим є листування Дмитра Івановича
з М. Ф. Комаровим. Так, у листі від кінця грудня 1897 – початку
січня 1898 р., написаному із Москви до Одеси, він прохав свого
адресата вислати йому «Словарь россійсько-український Уманця
і Спілки». У листі від 18 вересня 1898 р., написаному теж із Москви до Одеси, Д. І. Яворницький висловлював прагнення надіслати М. Ф. Комарову свою працю «По следам запорожцев», яка
була заборонена цензурою за те, що «написана в украинофильском духе…». Дмитро Іванович сповіщав адресата про своє «ціле
оповідання по українськи» «Максим Максимович Вітряк» і зізнавався, що набував знань української мови в ході археологічних
розкопок на Катеринославщині та на Херсонщині [19, с. 79, 80].
Українські діячі Наддніпрянщини цінували думку Д. І. Яворницького і зверталися до нього за творчою допомогою. Так, визначний український письменник, поет, перекладач, драматург та
український народолюбець-культурник М. П. Старицький писав
йому 27 березня 1898 р. із Києва до Москви: «Тепер, коли Ви заохочуєте, то може дасте яку тему. Я тепер пишу великий роман про
Мазепу, тільки що ся тема небезпечна для цензури, а в цензурнім
смаку я не напишу». У зворотному листі від 31 березня того самого року із Москви до Києва Дмитро Іванович назвав свого адресата одним «із самих талановитих і із самих освічених людей нашого невеличкого українського літературного кола», який поклав
сили і всі вжитки на українську справу, закликав його не припиняти літературну творчість і писати «хоч про Мазепу, а хоч краще про Сірка, або Чалого, чи Калниша…». Іншим своїм листом
до М. П. Старицького від того самого 1898 р. Д. І. Яворницький
супроводжував свій подарунок – «Альбом украинской старины»,
де Михайло Петрович міг дещо знайти для драми «Богдан Хмельницький» [17, с. 295; 19, с. 242, 243].
Вельми цікавим є інтелектуальний зв’язок Д. І. Яворницького ще з одним відомим українським народолюбцем О. Я. Кониським. У листі від 9 грудня 1898 р., написаному із Москви до Києва, Д. І. Яворницький просив свого адресата надіслати його пар-
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суну і дякував за надіслану раніше книгу про Т. Г. Шевченка. Ця
капітальна праця про Кобзаря справила на Дмитра Івановича величезне враження, про що він вельми проникливо писав Олександру Яковичу: «Я давно такої праці не читав, як от Ваша праця.
Написана вона розумно, чесно, щиро і гаряче, і я, читаючи Вашу
книгу, кілька разів плакав невпинними слізьми, жаліючи і бідолашного поета і безталанну Україну, що втратила такого великого
чоловіка. Цією працею Ви збудували монумент не тільки Тарасові,
але й собі, і Ваше мення ніколи – ніколи не забудетця» [19, с. 84].
Примітно, що представники українських інтелектуальних кіл
Наддніпрянщини цілком усвідомлювали народолюбність творчості Д. І. Яворницького. Так, український і російський журналіст, публіцист, літературний критик, письменник та громадський
діяч М. В. Биков писав Дмитру Івановичу 23 грудня 1898 р. із Катеринослава до Москви: «Дуже Вам вдячний за Вашу цікаву і симпатичну (за народолюбство) книгу (мається на увазі «По следам
запорожцев» – СПб., 1898. – Авт.). Я і сам народолюбець не тільки по ідейній заквасці 70-х років, але і по душевному тяжінню
до села». Характерно, що катеринославський діяч неодноразово
запрошував Дмитра Івановича до співпраці у власній газеті, яка
в 1898 р. виходила під назвою «Приднепровье», а в 1899 р. – «Днепровская Молва» [17, с. 41–42, 412].
Важливою формою поширення українських інтелектуальних контактів Д. І. Яворницького були публічні лекції вченого,
з якими він любив виступати, особливо в містах Наддніпрянщини. Так, перебуваючи в Москві, Дмитро Іванович мав листування
з українським громадським діячем культурницького спрямування
В. Г. Безверхим, який опікувався організацією лекцій авторитетного знавця історії Запорожжя у жовтні – грудні 1900 р. в Чернігові. Таку саму місію мав український живописець, архітектор, мистецтвознавець, етнограф і педагог О. Г. Сластьон, який листувався
з Д. І. Яворницьким з приводу його лекцій в Миргороді у липні–
вересні 1902 р. Український громадський діяч, культурник, публіцист, видавець та адвокат М. А. Дмитрієв запрошував 20 березня
1903 р. Д. І. Яворницького на публічні лекції в Полтаву [18, с. 60,
61, 364–366, 702–703, 722; 17, с. 154, 421].
На початку ХХ ст. Д. І. Яворницький користувався великим
авторитетом в українських національно-культурницьких колах.
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Свідченням цього є лист видатного українського письменника
М. М. Коцюбинського до Дмитра Івановича від 4 березня 1901 р.
із Чернігова до Москви, в якому містилося прохання допомогти
«у справі альманаху на спомин Куліша», надавши до видання чи
згадки про подорожі, чи відповідну історичну статтю українською
мовою [17, с. 181]. Не менш промовистим є лист Є. Х. Чикаленка
від 1 травня 1903 р., в якому адресат звертався до Д. І. Яворницького від імені комітету з організації 35-річного ювілею видатного основоположника української класичної музики М. В. Лисенка. У листі, зокрема, йшлося про те, щоб Дмитро Іванович, якого
добре знали й поважали в Україні, посприяв у справі збору грошей на ювілей і направленню зібраних коштів у редакцію «Киевской старины». «Соромно-ж буде нам, – писав Є. Х. Чикаленко, – коли ми не зможемо забезпечити старість людини, яка зробила вельми багато для підняття національної свідомості нашої»
[16, с. 603–604]. Остання фраза переконує, що для Є. Х. Чикаленка Д. І. Яворницький був, безперечно, «своєю» людиною, на яку
можна покластися в такій делікатній справі, як збір коштів на ювілей М. В. Лисенка.
Тема відродження української національної свідомості лунала у листуванні Є. Х. Чикаленка до Д. І. Яворницького і в подальшому. Так, у листі від 30 грудня 1908 р. Євген Харлампійович
звернувся до Дмитра Івановича з проханням підтримати традицію розвитку української історичної белетристики, розрахованої
на народні маси, і написати велику повість із життя запорожців
[16, с. 604–605]. З подальшого листування відомо, що Д. І. Яворницький пристав на пропозицію Є. Х. Чикаленка і надсилав до
Києва, в українську щоденну газету «Рада», що видавалася Євгеном Харлампійовичем з 1906 р. до 1914 р., свої белетристичні твори, зокрема «Русалчине озеро», «Поміж панами» та ін. Крім того,
Д. І. Яворницький, кажучи словами Є. Х. Чикаленка, «близько до
серця» прийняв справу розповсюдження газети «Рада» і навіть надавав українському виданню грошову допомогу [16, с. 606–608,
615, 616, 721].
Д. І. Яворницького і Є. Х. Чикаленка пов’язували щирі відносини, взаємоповага та взаємодопомога у поступі української національної справи. Наприклад, 1 червня 1909 р. Є. Х. Чикаленко
просив Д. І. Яворницького посприяти у відкритті в Катериносла-
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ві відділення київського книжкового магазину «Киевская старина», щоб вирішити справу без бюрократичної тяганини. Водночас
2 березня 1910 р. він писав Дмитру Івановичу про те, що підшукав достойну кандидатуру «свідомого українця» В. Г. Боровикова
на вакантну посаду завідувача природничо-історичною частиною
музею в Катеринославі [16, с. 611–612].
Щиро приязні стосунки пов’язували Д. І. Яворницького
і Б. Д. Грінченка, про що свідчить їхнє листування періоду 1900–
1905 рр. У 1900 р. на прохання Бориса Дмитровича Дмитро Іванович надавав пояснення щодо фотографій, які складали відділ
малюнків каталогу Музею українських древностей В. В. Тарновського, висловив бажання посприяти виданню альманаху на пошану пам’яті П. О. Куліша «Дубове листя» (К., 1903). У свою чергу, Б. Д. Грінченко опікувався справою розповсюдження першого
тому «Истории запорожских козаков» Д. І. Яворницького у Чернігові. Листування діячів свідчить, що Д. І. Яворницький і Б. Д. Грінченко були добре обізнані в тому, що відбувалося у творчих лабораторіях один одного. Їх взаємно цікавили новинки творчості в галузях літератури, історії, мовознавства [16, с. 122–124, 126–134].
Наприклад, у листі від 23 червня 1900 р., написаному
Д. І. Яворницьким до Б. Д. Грінченка з с. Будаківка до Чернігова,
йшлося про те, що треба читати «про старе життя та про старі справи нашої України». До рекомендованого кола читання історичних творів входили праці В. Б. Антоновича, М. С. Грушевського,
Я. А. Марковича, О. Я. Єфименко, І. М. Каманіна, О. М. Лазаревського, О. І. Левицького, І. В. Лучицького. Тим самим Д. І. Яворницький сприяв формуванню у свого кореспондента інтелектуального кола читання з історії [19, с. 51–52].
Значення такого національного кола читання історичних
творів добре розумів і сам Б. Д. Грінченко. У листі від 24 квітня
1901 р. Б. Д. Грінченко порушив питання про творення української національної історії, наголошуючи на особливому значенні
в цьому процесі української мови і заохочуючи Д. І. Яворницького писати українською: «Хто-хто, а Ви неминуче мусите написати
«Історію запорозького козацтва», тобто по вкраїнському, – писав
Борис Дмитрович. А то як не напишете, то й буде й Вам такий
гріх, як і Костомарову, що весь довгий вік писав, а вкраїнської історії по вкраїнському не написав. Ви так добре знаєте історію, така
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гарна у Вас мова, такий хист до малювання словами, що хто ж краще за Вас напише про Січ? А треба, щоб у нас не сама поезія та белетристика, а й наука була по нашому» [16, с. 127].
У той самий час Д. І. Яворницький вельми цікавився новинками з літературної спадщини Б. Д. Грінченка. Йому дуже сподобався збірник «Хвиля за хвилею», в якому серед іншого особливо припав до душі вірш «Смерть отаманова». Як видно з листа
Дмитра Івановича до Бориса Дмитровича від 14 вересня 1900 р.,
адресованого із Москви до Чернігова, він, високо оцінивши поетику цього твору, твердив, що вивчить його на пам’ять як поезію
Т. Г. Шевченка та інших українських талановитих поетів [19, с. 52].
Не менш цікавим аспектом інтелектуального спілкування між
Д. І. Яворницьким і Б. Д. Грінченком стала тема української лексики. Як відомо, на початку ХХ ст. Б. Д. Грінченко активно працював над творенням фундаментального українського словника.
Листи Дмитра Івановича до свого кореспондента показують, що
він не тільки цікавився, як просувалася словникова праця, а й надавав необхідну допомогу, зокрема направив Борису Дмитровичу
1500 українських слів [19, с. 55–57].
Принагідно зазначимо, що й після смерті Б. Д. Грінченка Д. І. Яворницький продовжив важливу роботу у справі збирання української лексики. Так, у листі до О. П. Косач (Олени Пчілки) від 1 січня 1913 р. із Катеринослава до Києва він писав про
зібрані ним понад 20 000 українських народних слів, яких бракує
у чотиритомному «Словарі української мови» Б. Д. Грінченка [19,
с. 84].
Предметом інтелектуального епістолярного спілкування
Д. І. Яворницького і Б. Д. Грінченка були також археологія та етнографія. Д. І. Яворницький особливі надії покладав на ХІІІ археологічний з’їзд у Катеринославі 1905 р., який у листі від 10 листопада 1903 р. підкреслено назвав «українським збіговищем». У тому
самому році він запрошував Бориса Дмитровича приїхати на чотири місяці в Катеринослав, щоб організувати етнографічний відділ і шкодував, що той не зміг здійснити цю подорож [19, с. 58, 60].
Сходилися інтереси Д. І. Яворницького і Б. Д. Грінченка також у галузі народної освіти рідною мовою. Цікаво, що Дмитро
Іванович писав Б. Д. Грінченку у листі від 4 квітня 1905 р. із Катеринослава до Києва про те, як «лист для підпису про нужди укра-
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їнської школи пустив скрізь по городу». Коли набереться багато
підписів, він обіцяв надіслати його своєму адресату до Києва [19,
с. 61].
На початку ХХ ст. розпочався катеринославський період діяльності Д. І. Яворницького. Щоправда, з весни 1902 р. вчений
жив то у Москві, де залишався приват-доцентом Московського
університету, то в Катеринославі, працюючи в місцевому музеї
імені О. М. Поля. Втім, з осені 1905 р. він не повернувся до Москви і назавжди пов’язав свою життєву і творчу долю з Катеринославом [37, с. 89, 93]. У місті на Дніпрі талановитий вчений опинився в центрі українського інтелектуального життя.
Безперечно, першорядне значення у процесі утвердження
українських інтелектуальних зв’язків у Катеринославі та навіть
ширше – у Придніпровському краї – відігравав обласний музей
ім. О. М. Поля. Упродовж тривалого часу, від 1902 р. до 1933 р.
Д. І. Яворницький був авторитетним директором, талановитим
організатором та інтелектуальним рушієм цієї музейної установи
і не тільки виявив себе фаховим істориком, археологом, етнографом, фольклористом, всебічним знавцем і дослідником запорозької старовини, а й від самого початку надав діяльності музею наукового змісту й української спрямованості [15, с. 146, 151].
Заснування історико-археологічного музею сприяло розвитку української національно-культурницької праці в Катеринославі. «Дмитро Іванович, – згадував український письменник,
поет, перекладач Олексій Коваленко, – умів згуртувати навколо
себе надійних, самовідданих людей. У нього був великий загін добровільних дослідників і дописувачів, які працювали на ниві культури не за страх, а з любові, не з принуки, а на совість» [27, с. 29].
Цілком не випадково експозиція музею ім. О. М. Поля викликала великий інтерес у місцевих жителів. Так, український національно-культурний діяч, педагог А. С. Синявський сповіщав
Д. І. Яворницького 2 червня 1902 р. у листі з Катеринослава до Камишни Миргородського повіту Полтавської губернії про успішне
функціонування музею та відвідування його 300-ми екскурсантами зі школярів та робітників [16, с. 466].
Характерно, що катеринославський музей прагнули оглянути мешканці інших міст. Так, професор Київського університету, російський та український літературознавець, голова філоло-
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гічної секції Українського наукового товариства у Києві з 1908 р.
В. М. Перетц повідомляв Д. І. Яворницького у листі від 12 травня
1910 р. про свій намір здійснити разом зі слухачами, студентами
і слухачками Вищих жіночих курсів екскурсію в Катеринослав
з метою ознайомитися з експозицією музею ім. О. М. Поля та рукописами, які там зберігалися. Примітно, що екскурсія відбулася
у червні 1910 р. Звіт про неї (разом з відвідинами Полтави) зайняв
100 сторінок друкованого тексту [16, с. 424, 698].
Від 1903 р. до 1916 р. важливою складовою місцевого українського національного життя стала Катеринославська вчена архівна комісія, в якій Дмитро Іванович належав до інтелектуального
ядра. Не випадково його було обрано почесним членом цієї наукової установи. Поряд з Д. І. Яворницьким у ній активно працював цілий ряд діячів українського національно-культурницького
спрямування, зокрема М. В. Биков, В. О. Біднов, Д. І. Дорошенко,
Я. П. Новицький, А. С. Синявський та ін. [6, с. 28]. Ця наукова інституція стала одним із перших легальних осередків роботи патріотично налаштованої частини української інтелігенції і зробила
неоціненний внесок у відродження історичної пам’яті місцевого
українства, що зазнавала помітних деформацій впродовж багатьох
десятиліть панування імперського режиму на землях колишнього
Війська Запорозького Низового.
23 квітня 1903 р., на другому засіданні Катеринославської
ученої архівної комісії, Д. І. Яворницького одностайно обрали дійсним членом, поряд з такими знаними дослідниками, як В. Б. Антонович, Д. І. Багалій, М. В. Довнар-Запольський, А. І. Маркевич,
М. Ф. Сумцов та ін. Дмитро Іванович відразу ж активно прилучився до роботи, зокрема порушив питання про огляд цікавого
архіву Самарського монастиря та запропонував прочитати кілька
лекцій в повітових містах, щоб пробудити інтерес в губернії до історичного знання і місцевої старовини. Як свідчить «Звіт про діяльність Катеринославської Вченої Архівної Комісії» за період від
16 березня 1903 р. до 1 листопада 1904 р., Д. І. Яворницький прочитав кілька лекцій з історії місцевого краю в повітових містах [27,
с. 229, 235, 241, 327].
Наукова й науково-популярна діяльність Д. І. Яворницького
та інших активних членів Катеринославської ученої архівної комісії з вивчення й публікації вартісних архівних матеріалів з укра-
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їнської минувшини краю, його етнографії, побуту, фольклору, літератури зробила не тільки помітний внесок у поступ української
національної науки, а й у розвиток української інтелектуальної
комунікації. Десятки наукових доповідей, популярних лекцій,
10 томів «Летописи Екатеринославской ученой архивной комиссии» – все це формувало наукові знання і сприяло розвитку української національної ідентичності не тільки у середовищі порівняно вузького кола інтелігентів, а й серед більш широкої аудиторії
слухачів та читачів [33, с. 102–105, 107].
Звичайно, на початку ХХ ст. в Катеринославі, як і в усій Наддніпрянській Україні, не могло бути й мови про існування українських освітніх установ. Але попри те, що освіта в місті мала служити завданням зміцнення імперського режиму, найкращі представники інтелігенції прагнули навіть у тих складних умовах донести
до своїх слухачів український національний дух і колорит. Саме
такими були лекції Д. І. Яворницького влітку 1903 р. на загальноосвітніх курсах, які, безперечно, формували любов до рідного
Придніпровського краю, рідної історії та її першоджерел: українських літописів, переказів, пісень тощо, і служили засобом української інтелектуальної комунікації [27, с. 27].
Д. І. Яворницький цілком усвідомлював значення не тільки живого слова лектора, а й українського друкованого слова. Не
випадково він став редактором першого українського журнального тижневика «Запоріжжє», який був надрукований 23 лютого 1906 р. в Катеринославі. Видавцем часопису був В. М. Хрінников – відомий у місті підприємець-меценат і український патріот.
Публікація у виданні вірша Т. Г. Шевченка «Розрита могила» мала
фатальний характер, оскільки спричинила закриття часопису вже
після першого числа [36, с. 472, 504].
Перша російська демократична революція 1905–1907 рр.
створила сприятливі умови для пожвавлення національно-культурницької діяльності української інтелігенції в Катеринославі. Восени 1905 р. в цьому середовищі визріла ідея започаткувати просвітянську діяльність у народі і заснувати товариство «Просвіта», по
типу тієї, що вже з 1868 р. активно діяла у Львові.
За умов постійних заборон катеринославським просвітянам
було не просто здобути дозвіл навіть на проведення установчих
зборів товариства. Лише завдяки енергії й авторитету Д. І. Явор-
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ницького такі збори «Просвіти» відбулися 4 жовтня 1906 р. у приміщенні «Народної аудиторії», куди прийшло 70 осіб. Усього ж
катеринославська «Просвіта» цієї доби нараховувала 190 учасників товариства. Тоді ж обрали раду «Просвіти», до якої увійшов
Д. І. Яворницький та його однодумці-просвітяни: А. С. Синявський, М. Л. Кузьменко, М. В. Биков, С. О. Липківський,
В. О. Біднов, М. О. Богуславський, М. В. Маслов, В. М. Хрінников, М. К. Ємець, Г. Ф. Дзябенко та Ф. С. Гарькавцев [36, с. 19].
Поразка Першої російської революції спричинила політичну
реакцію в країні. Але це не припинило діяльність Д. І. Яворницького у справі подальшого налагодження української інтелектуальної комунікації. Яскравим виявом цього стало продовження вченим практики публічних лекцій. Так, український археолог, музейник та громадсько-політичний діяч В. І. Строменко у листі до
Д. І. Яворницького з Ізюму Харківської губернії до Катеринослава
від 20 лютого 1909 р. зазначав: «Знаєте, Дмитро Іванович, велике
діло роблять Ваші лекції задля українського національного розвитку, особливо тим рухом, який вони піднімають серед молоді» [18,
с. 542]. Не менш цікавим є епістолярій української письменниці і громадської діячки Л. М. Старицької-Черняхівської, яка дякувала Д. І. Яворницькому із Києва до Катеринослава 13 вересня
1909 р. за згоду прочитати лекцію по-українськи в «Українському
клубі», в якому брала участь українська інтелігенція, переважно
студенти вищих навчальних закладів, і замовила ще одну таку лекцію [17, с. 299].
Утім, політична реакція тривала недовго. Вже 1910 р. розпочався період нового революційного піднесення, який не припинявся до початку Першої світової війни. За цих обставин у Катеринославі виник новий проект українського органу преси під назвою «Дніпрові хвилі». Навколо українського видання об’єднався
цілий гурт співробітників, майже виключно катеринославців.
Серед дописувачів часопису був Д. І. Яворницький та його однодумці: М. В. Биков, А. Ф. Кащенко, Т. Д. Татарин, К. О. Корж,
Т. С. Митрус, Т. М. Романченко, О. С. Гладченко, М. К. Новицький, В. О. Біднов, його дружина Л. Є. Біднова (Л. Жигмайло) та ін.
«Дніпрові хвилі» віддзеркалювали культурно-національне
життя на Катеринославщині, водночас відгукуючися на справи
загальноукраїнського значення. Український часопис мав кілька
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сотень передплатників, здебільшого селян, членів філій Катеринославської «Просвіти». Друкувалося видання дуже дешево, завдяки власнику приватної друкарні, українцю К. А. Андрущенку.
Проте восени 1913 р. Д. І. Дорошенко переїхав до Києва, і незабаром «Дніпрові хвилі» припинили існування. Як писав Д. І. Яворницький Н. М. Дорошенко із Катеринослава до Києва 30 січня
1914 р., він прагнув повернути Д. І. Дорошенка, оскільки з його
від’їздом часопису бракувало редактора; навіть міг би здобути гроші на видання і пропонував перемінити назву на «Запорожський
край». Але ці плани не справдилися [15, с. 152, 178; 19, с. 69].
Особливу роль у розвитку українських інтелектуальних комунікацій відігравали Шевченківські свята, які організовували просвітяни. В цих заходах активна роль належала Д. І. Яворницькому.
Не випадково саме його 16 лютого 1914 р. одностайно обрали почесним головою Шевченківського ювілейного комітету, створеного з підготовки до 100-річчя Кобзаря [24, с. 2, 9, 33]. 25 лютого
1914 р. на ювілейному вечорі в Англійському клубі зібралося дуже
багато людей: городян різних станів, у тому числі робітників, а також селян. Д. І. Яворницький відкрив урочисте засідання Шевченківського ювілейного комітету. Доповідь вченого супроводжувалася гучними і тривалими оплесками. Це було свідчення авторитету й поваги до подвижника української справи [38, с. 97–101;
24, с. 14].
Таким чином, усе життя і діяльність Д. І. Яворницького останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. є яскравим свідченням налагодження ним українських інтелектуальних зв’язків з діячами Наддніпрянщини, які мали практично безперервний характер, незважаючи на несприятливі суспільно-політичні обставини. На початку ХХ ст. ці контакти вирізнялися достатньою розгалуженістю
і охоплювали не тільки окремих осіб, а й розвивалися в рамках наукових, культурно-просвітницьких та освітніх інституцій, зокрема таких, як Обласний музей ім. О. М. Поля, Катеринославська
учена архівна комісія, Катеринославське товариство «Просвіта»,
українські часописи «Запоріжжє» та «Дніпрові хвилі», учительські
курси тощо. Участь Д. І. Яворницького в цих установах утворила
колективну складову його української інтелектуальної комунікації. Водночас Дмитро Іванович мав широке листування з багатьма
українськими діячами в галузях історії, етнографії, фольклорис-
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тики, археології, краєзнавства, літератури, літературознавства,
мовознавства, музики, театру, образотворчого мистецтва, видавничої справи, національного руху Наддніпрянщини.
Це складне комунікативне мереживо вартісне з погляду на
обговорення Д. І. Яворницьким та його співрозмовниками численних аспектів поступу української інтелектуальної думки і проявів інтелектуального національного життя у сферах багатьох галузей гуманітарної науки, освіти, літератури та мистецтва, преси,
культури в самому широкому розумінні цього слова, всього того,
без чого неможливо уявити самодостатню модерну націю.
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«СВОЇ» І «ЧУЖІ» СИМВОЛИ ІСТОРИЧНОЇ
ПАМ’ЯТІ У СВІТОГЛЯДІ ТА ТВОРЧІЙ
СПАДЩИНІ Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО
Розкрито зміст «своїх» та «чужих» символів історичної пам’яті в контексті світогляду та творчої спадщини видатного українського історика Д. І. Яворницького.
Показано, що символіка історичної пам’яті зароджується та функціонує в певному
історичному часі та просторі та є тісно пов’язаною з етнонаціональним, етнокультурним,
соціальним, професійним, морально-етичним та духовно-релігійним усвідомленням
індивідуума та суспільства. Акцентовано на значенні символів історичної пам’яті для
утвердження історичної та національної ідентичностей.
Ключові слова: символи, історична пам’ять, світогляд, творча спадщина,
Д. І. Яворницький.
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«СВОИ» И «ЧУЖИЕ» СИМВОЛЫ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
В МИРОВОЗЗРЕНИИ И ТВОРЧЕСКОМ
НАСЛЕДИИ Д. И. ЯВОРНИЦКОГО
Раскрыто содержание «своих» и «чужих» символов исторической памяти в контексте мировоззрения и творческого наследия выдающегося украинского
историка Д. И. Яворницкого. Показано, что символика исторической памяти зарождается и функционирует в определенном историческом времени и пространстве и тесно
связана с этнонациональным, этнокультурным, социальным, профессиональным,
морально-этическим и духовно-религиозным сознанием индивидуума и общества.
Акцентировано на значении символов исторической памяти для утверждения исторической и национальной идентичности.
Ключевые слова: символы, историческая память, мировоззрение, творческое наследие, Д. И. Яворницкий.

«INSAID» AND «ALIEN» SYMBOLS
OF NISTORICAL MEMORY
IN D. I. YAVORNITSKY’S WORLDVIEW
AND INTELLECTUAL HERITAGE
The author explores article the meaning of «own» and «alien» symbolism
of historical memory in the context of the great Ukrainian historian D. I. Yavornytsky’s
worldview and intelectual heritage. It is proven that the symbolism of historical memory,
which is born and operates in a particular historical historical time and space, is closely
linked to ethno-national, ethno-cultural, social, professional, moral and ethical, spiritual
and religious consciousness of a person and a society. It is emphasized that the symbolism of
historical memory plays a special role in restoration of the historical and national identities.
Keywords: symbols, historical memory, vision, creative heritage, D. I. Yavornytsky.

У

сучасному українському соціумі, який вступив
у вельми складний період кардинальних внутрішніх трансформацій, революцій і війн, проблема історичної пам’яті набула особливої теоретичної актуальності та практичної значущості. Адже вона тісно пов’язана з такими непростими категоріями, як історична ідентичність, свідомість, мислення тощо. Увага до такого роду проблематики сприятиме утвердженню успішної перспективи розвитку українського
соціуму. Тому не випадково новітня історіографія стала активніше
вивчати попередній досвід вироблення моделей історичної пам’яті
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спільнот, теоретично розробляти концепт «історичної пам’яті» [5;
7; 9]. Проблема відродження і збереження історичної пам’яті порушувалася і в рамках окремих регіональних досліджень [6].
Серед ще недостатньо досліджених аспектів цієї проблематики є символи як важливі вияви історичної пам’яті, що визначають її напрями, внутрішні змісти та смисли. Символіка історичної
пам’яті зароджується та функціонує в певному історичному часі
та просторі, будучи тісно пов’язаною з етнонаціональним, етнокультурним, соціальним, професійним, духовно-релігійним усвідомленням індивідуума та суспільства. Механізми утворення певної системи символів історичної пам’яті залежать тим самим від
світоглядних, професійних, морально-етичних та інших чинників, які впливають на окремого суб’єкта, групу осіб або суспільство в цілому.
У символах історичної пам’яті виявляється те ключове, основоположне, що обумовлює її змістово-смислову наповненість,
визначає відбір імен, подій, явищ, проблемно-тематичних блоків,
які стають об’єктами суб’єктивного вибору носія інформації про
минувшину. За своїм походженням та внутрішнім змістом символи історичної пам’яті поділяються на «свої» та «чужі», «інші»,
оскільки суб’єкти історичного процесу діють у складному, багатошаровому й суперечливому, але водночас, у певному розумінні,
єдиному часі та просторі.
Життя та діяльність видатного українського історика
Д. І. Яворницького, який залишив помітний слід в українському
історіописанні та інтелектуальній традиції, вельми перспективні
в контексті вивчення проблеми історичної пам’яті. Попри динамічний поступ яворницькознавства впродовж останніх десятиліть, ця тематика ще має значний інноваційний потенціал. Нам
вже доводилося зіставляти світоглядні символи по лінії «своє» –
«чуже» в контексті вивчення характеру національної ідентичності
Д. І. Яворницького [8, с. 30–36]. Дана стаття ставить на меті поглибити уявлення про «свої» і «чужі» символи історичної пам’яті
у світогляді та творчій спадщині цього визначного знавця історії
запорозького козацтва.
Насамперед, зазначимо, що символи історичної пам’яті є конструктом етнічної та національної ідентичності й самосвідомості
її носіїв. Це повною мірою простежується у світогляді та творчій
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спадщині Д. І. Яворницького, який від діда та батька успадкував
свою етнонаціональну належність до українства, яке визначав як
«своє», «наше». Так, у листі до історика, журналіста, видавця та
першого редактора журналу «Киевская старина» Ф. Г. Лебединцева від 6 травня 1886 р. молодий вчений-дослідник просив, щоб
під його статтями стояв підпис: «Д. И. Эварницкий. (Д. І. Яворницький)». Цим він хотів наголосити, що є «не лях, а українець»
[2, с. 104]. Таке самоусвідомлення Д. І. Яворницького, безперечно, вплинуло на його світогляд та професійну діяльність, зумовило формування і становлення як українського історика. Зміна
набутого у школі, «чужого» прізвища «Эварницкий» на «своє» –
«Яворницький», як писали себе його прадід, дід і батько [2, с. 109,
247], мала для українського вченого не формально-процесуальне,
а глибинне етнонаціональне і суспільне значення з далекосяжними наслідками.
У колективній свідомості української національної інтелігенції (та й не тільки її) Д. І. Яворницький ідентифікувався як український вчений, нерозривно пов’язаний з Україною. Так, наприклад, археолог-аматор, син сільського вчителя В. І. Чайкін писав
про Д. І. Яворницького 19 жовтня 1910 р. як про «великого дослідника Украйни» [3, с. 696, 944–945], а священик М. Цикановський
у листі від 8 січня 1912 р. звертався до Дмитра Івановича як до «історика України і малороса» [4, с. 600]. З часом ім’я Д. І. Яворницького саме як українського історика стало знаковим, «своїм» символом інтелектуального українства. Наприклад, священик К. Г. Шарай у листі періоду 1919 р. писав про нього як «свого для нас українців святого ймення» [4, с. 627].
І навіть у драматичні часи комуністичного тоталітарного режиму сучасники усвідомлювали Д. І. Яворницького українським
національним істориком, який самовіддано працював на користь Батьківщини-України. Приміром, український маляр, поет
і письменник Т. С. Котенко згадував про Д. І. Яворницького як
про незламного в боротьбі, вояку за українську справу» [3, с. 242,
924], а письменник Г. О. Бабенко у листі від 31 травня 1931 р. писав: «Маю надію, що зараз Ви (тобто Д. І. Яворницький. – Авт.)
почуваєте себе вже добре і працюєте на користь нації і України»
[4, с. 23].
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Д. І. Яворницький як дослідник зробив цілком певний вибір
на користь вивчення історії України, насамперед теренів колишніх Вольностей Війська Запорозького Низового, ще у ранній молодості. Саме Україна з її територією, людністю, мовою, культурою, духовністю, звичаями та минувшиною набула характеру одного з ключових символів його історичної пам’яті. Для Дмитра
Івановича, як людини і вченого, Україна назавжди стала «своєю»,
«нашою», «дорогою», «милою» та «рідною», про що багаторазово
йшлося в епістолярних джерелах, зокрема в особистих висловлюваннях Дмитра Івановича та його сучасників [1, с. 214; 2, с. 51, 169,
202, 203; 3, с. 20, 108, 913; 4, с. 484].
Вельми прикметним є романтичне зізнання Д. І. Яворницького у листі до громадського діяча, педагога та письменника
Г. І. Маркевича від 4 жовтня 1884 р. про те, що «в чистих річкових водах своєї Украйни» він бачив «журливий образ своєї особи…». Не менш промовистою є його фраза у листі до українського письменника, видавця, лікаря, громадського діяча та близького
друга К. О. Білиловського від 8 травня 1897 р.: «…і всі мої думки
на Україні…», котра вказувала та життєві та професійні орієнтири
людини і вченого [2, с. 113, 30].
У свідомості Д. І. Яворницького «своя» Україна асоціювалася
з цілою низкою символів-образів, серед яких першорядне місце
посідали Дніпро, Хортиця, Запорожжя, степ, пороги тощо, тобто історико-географічні та природні прикмети земель Вольностей
Війська Запорозького Низового, або козацького краю. «Якби Ви
знали, як я люблю своє Запорожжя і його сердечних сіромах?!», –
запитував і водночас стверджував він у листі до Г. І. Маркевича від
4 жовтня 1884 р. і далі називав запорозьку землю священною для
себе [2, с. 112]. А громадський діяч А. М. Миклашевський, який
підтримував дружні стосунки з істориком козаччини, писав у листі до Д. І. Яворницького 10 червня 1894 р.: «Ми тут, в улюбленому
Вами Запорожжі…» [4, с. 443, 813].
У цій системі сакральних символів історичної пам’яті
Д. І. Яворницького визначальною категорією був Дніпро, який
називався ним «Святим», «коханим». У листі до свого ідейного однодумця, українського фольклориста, етнографа, педагога і громадського діяча Я. П. Новицького від 13 жовтня 1884 р. Дмитро
Іванович так визначив свої пріоритетні символи: «Дніпро, степ,
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пісня, сопілка – ось що для мене вище всього на світі» [2, с. 155,
157, 159, 166]. «Свої» неповторні смисли у словах «Запорожжя, запорожці, Дніпро, пороги, степ!» він перелічував і в дещо пізнішому листі до того самого адресата від 22 січня 1885 р. [2, с. 159]. І все
це знаходило підтвердження у згадках сучасників ученого. Наприклад, А. М. Миклашевський у листі до Дмитра Івановича від
16 грудня 1885 р. згадував про Дніпро, що здавна напував своїми
водами Запорожжя, як про «фаворита» свого адресата [4, с. 438].
Утім, «свій», рідний просторовий світ Д. І. Яворницького не
обмежувався лише «милими», «любими», «гарними» його серцю землями Запорожжя. Так, у листі до українського історика
М. С. Грушевського від 8 лютого 1900 р. він писав своєму адресату
із Москви до Львова: «Нудно мені тут страшенно, і хотів би я податися геть із Москви до Галичини», а у листі до українського літератора, педагога, видавця і громадського діяча Б. Д. Грінченка
від 17 червня 1903 р. просив його показати й розповісти одному зі
своїх найближчих однодумців, першому офіційному зберігачу Катеринославського музею ім. О. М. Поля В. І. Строменку, «що найцікавого єсть у Києві із нашої (виділено нами. – Авт.) Гетьманщини і Запорожжя» [2, с. 166, 61, 59, 331].
Почуття щирої любові Д. І. Яворницького до рідної землі
були очевидними для його сучасників. Так, близький до молодого
історика харківський поет-романтик і громадський діяч Я. І. Щоголев у листі від 24 грудня 1885 р. зичив йому отримати кафедру
в Харкові, Одесі або в Києві, тобто «саме там, де Ваша душа» [3,
с. 704, 705]. В іншому листі – від 21 грудня 1886 р. – він же, добре відчуваючи стан Д. І. Яворницького, котрий тоді перебував
у Санкт-Петербурзі, писав: «… і гадаю, що Ви дорого б дали, щоб
перенестися тепер, хоча б на один день, в українську хату, в українські хутори, в українське село, навіть у напівукраїнський Харків?» [3, с. 710]. Прикметно, що саме того дня В. Каплуновський,
харківський поет і учень однієї з тамтешніх гімназій, де свого
часу викладав молодий історик, присвятив своєму вчителю вірш
з вельми симптоматичною назвою – «Украинцу, Дмитрию Ивановичу Яворницкому». В ньому Дмитро Іванович уособлювався
з рідною Україною, називався її «сыном верным» [4, с. 291–292].
Отже, у свідомості Д. І. Яворницького «своїми» були різні україн-
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ські землі, зокрема Запорожжя та Лівобережжя, Слобожанщина
та Галичина.
Безперечно, улюбленим краєм рідної землі для Дмитра Івановича було Запорожжя, наповнене славним романтизованим
минулим українських козаків – лицарів Східної Європи. Цей соціокультурний, в даному випадку козацький, чинник історичної
пам’яті відігравав велику роль у світогляді та діяльності Д. І. Яворницького. Від першої половини 1880-х рр. і на багато десятиліть
козацька тематика стала домінуючою у творчості українського історика. Таке стійке прагнення відродити історичну пам’ять про
«своє» козацтво було абсолютно органічним для Дмитра Івановича, бо підживлювалося, як він сам писав до Я. П. Новицького
2 грудня 1894 р., «невгасимою любов’ю до того Запорожжя» – «не
залить її водою, ні засипать її землею» [2, с. 182].
Неперехідна і всеосяжна любов історика до запорозьких козаків обумовлювалася його чітким усвідомленням їхнього щирого
українського патріотизму. Саме це Д. І. Яворницький мав на увазі
у листі до українського письменника, драматурга та громадського
діяча М. П. Старицького від 31 березня 1898 р., коли писав, «яко
казали славні і великі борці за рідну Україну, низові лицарі, запорожці» [2, с. 242]. Безперечно, волелюбність запорозьких козаків робила в очах Д. І. Яворницького землю Запорозької Січі «священною», про що він писав у листі до свого друга, видатного художника І. Ю. Рєпіна 30 грудня 1927 р. [2, с. 208].
І цей свободаризм героїв «нашої України» обумовив головний, козацькоцентричний напрям наукових досліджень
Д. І. Яворницького. Прагнучи відродити історичну пам’ять про
славне запорозьке козацтво, вчений-історик здійснив величезний
обсяг евристичної роботи як на місцевості, в ході археологічних та
етнографічних експедицій, так і в різноманітних архівосховищах.
Приміром, у листі до Ф. Г. Лебединцева, написаному не раніше
листопада 1883 р., він зазначав: «…Дніпро, в межах колишнього
Запорожжя… я проїхав раз п’ять». Дещо пізніше, 18 квітня 1884 р.
Д. І. Яворницький сповіщав тому самому адресату, що обійшов
пішки і обміряв увесь «Низ» уздовж і поперек. Не менш плідними
були й тривалі дослідницькі пошуки вченого в архівах. Так, тільки
з 22 грудня 1884 р. до 22 лютого 1885 р. він працював в архівах Мо-
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скви та Санкт-Петербурга, де розшукав й опрацював до 500 запорозьких справ.
Особливу роль у збереженні історичної пам’яті про запорозьких козаків відігравали речові пам’ятки, які збирав Д. І. Яворницький. Зокрема, у листі до Я. П. Новицького від 9 серпня
1886 р. він повідомляв про результати своїх виснажливих і численних мандрівок південною Україною: «Матеріалу набрав величезну
кількість, топографію південно-західного Запорожжя бачу, як на
долоні. Багато везу з собою і запорозьких речей». Таким чином,
до відродження «своєї», української історичної пам’яті Д. І. Яворницький ставився комплексно й системно, не жалкуючи ані сил,
ані часу [2, с. 91, 94, 98, 172–173].
Так само багатогранно й комплексно Д. І. Яворницький підходив до відтворення історичної пам’яті про запорозьке козацтво
у своїх дослідженнях. Яскравим свідченням цього є його фундаментальна тритомна праця «Історія запорозьких козаків» (1892–
1897), котра стала справжньою науковою енциклопедією козацтва, де сюжети «своєї» історії були домінуючими.
У першому томі цієї фундаментальної праці послідовно досліджено терени Вольностей Війська Запорозького Низового
з погляду історичної географії, гідрографії, топографії, природно-кліматичних умов. У центрі уваги дослідника постали питання
діяльності запорозької людності, зокрема число і порядок Запорозьких січей, склад, чисельність, військовий та територіальний
устрій запорозького товариства, традиції самоврядності, структура та функції адміністративної та судової влади, одяг, зброя запорозьких козаків, запорозькі військові клейноди. З‑під пера
Д. І. Яворницького вийшла також характеристика запорозького
козака, описи його домашнього життя, церковного устрою, охорони кордонів Запорозьких Вольностей. Світ запорозького козацтва показано в оточенні мусульманських та християнських сусідів, у багатоманітній діяльності козаків: у сухопутних та морських
походах, у мирних заняттях хліборобством, скотарством, риболовством, звіроловством, городництвом та садівництвом, торгівлею, промислами та ремеслами. Окремі розділи стосувалися доходів запорозького війська, його грамотності, канцелярії та шкільництва, поштових установ [10].
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Другий том «Історії запорозьких козаків» докладно висвітлював військово-політичну минувшину запорозького козацтва від
його перших вождів до 1686 р. Наскрізною сюжетною лінією цієї
частини праці є боротьба запорозького козацтва за релігійні та національні права українського народу проти Польщі, Кримського
ханства та Османської імперії. Символами історичної пам’яті козацького періоду стали неперехідні цінності запорожців, зокрема
такі, як релігійна й національна свобода, політична самостійність,
внутрішня самоврядність, давні права, привілеї та вольності, а також «свої» герої – очільники козаччини, у тому числі Дмитро Вишневецький, Самійло Кішка, Іван Підкова, Криштоф Косинський, Северин Наливайко, Петро Сагайдачний, Марк Жмайло,
Тарас Федорович (Трясило), Іван Сулима, Павло Бут (Павлюк),
Дмитро Гуня, Яків Острянин (Остряниця) [11].
Д. І. Яворницький зазначав, що свобода і самостійність України були цінностями, за які вів тривалу боротьбу проти Речі Посполитої гетьман Богдан Хмельницький. Проти цих ключових
цінностей виступила й Московія, яка, прийнявши під свій протекторат Україну й Запорожжя, незабаром виказала прагнення,
щоб «знищити всі вільні, адміністративно-судові установи Украйни і незалежне від московського патріарха церковне становище її»
[11, с. 186, 192].
У своєму дослідженні Д. І. Яворницький постійно виходив
із принципу свободаризму. Саме під таким кутом зору він показав відмінності між гетьманом Іваном Самойловичем і кошовим
отаманом Іваном Сірком: «Гетьман благо для своєї вітчизни, а головним чином для себе, бачив у повному підпорядкуванні себе
і Украйни Москві; Сірко залогом блага для батьківщини вважав
незалежність Запорожжя від українського гетьмана і московського царя…» [11, с. 370].
Третій том праці Д. І. Яворницького охопив період складної
та драматичної боротьби запорозького козацтва за вищезазначені цінності від 1686 р. до 1734 р. Однією з центральних історичних постатей цього періоду української історії Д. І. Яворницький
представив гетьмана Івана Мазепу, який, управляючи Україною,
не міг сидіти склавши руки і «віддати її у владу несправедливого
утискувача». Учасники виступу І. Мазепи за українську свободу
були покарані царем Петром І найжорсткішими методами. Симп-
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томатично, що в подальшому викладі український історик акцентував увагу на діяльності Пилипа Орлика, який 5 квітня 1710 р.,
ставши гетьманом, у присутності кошового отамана Костя Гордієнка і послів від Запорозького війська, на великій козацькій раді
прийняв «договір між запорожцями і малоросійським гетьманом». Ці пакти Пилипа Орлика закріпляли традиції демократії та
свободи як українські історичні символи-принципи життя «своєї»
батьківщини-України [12, с. 309, 344, 347].
У процесі творчої діяльності над реконструкцією історії запорозького козацтва Д. І. Яворницький настільки «зливався» з темою, «розчинявся» в першоджерельному матеріалі, що начебто
уявляв себе справжнім козаком-запорожцем. Це віддзеркалювалося в його псевдонімах, якими вчений-історик підписував свої
епістолярії. Так, лист до літератора, історика, публіциста та громадського діяча Д. Л. Мордовця від 29 червня 1896 р. він підписав
так: «Кошовий отаман Держі-хвіст-пістолем, він же Байда-Яворницький [2, с. 137]. Козацький образ непересічного дослідника
козаччини закарбувався і у свідомості його сучасників-однодумців. Так, активний діяч Петербурзької української громади, один
із його найближчих друзів П. М. Саладилов у листі від 17 квітня
1892 р. називав Дмитра Івановича «Вашим козацьким вельможеством і добродійством», а його руку – «власною козацькою» [4,
с. 499, 819].
Д. І. Яворницький сформувався і утвердився як український
національний історик. Тому цілком закономірно, що у процесі
самоусвідомлення для нього «своїм» історико-персоналістичним
символом єдиної України достатньо рано став Т. Г. Шевченко.
Вчений високо цінував особистість геніального українського поета, розумів великий виховний потенціал його творів, розглядаючи їх у контексті розвитку українського патріотизму у підростаючого покоління. Він приділяв увагу увічненню історичної пам’яті
Кобзаря, брав безпосередню участь у Шевченківських вечорах [2,
с. 175; 3, с. 331].
Звичайно, в системі символів історичної пам’яті Д. І. Яворницького були присутні не тільки «свої», а й «чужі». Суттєво важливо, що у світогляді та творчій спадщині вченого концепт «чужого» асоціювався, насамперед, з Московією–Росією. Принципово
відмінне між Україною і Росією усвідомлювалося ним на менталь-
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ному рівні. «От де сторона: шо не шаг, то все новина; – ділився
Д. І. Яворницький з Я. П. Новицьким у листі від 16 червня 1887 р.
своїми враженнями від тривалої подорожі по Росії, аж від Білого
моря, де він відвідав місця, пов’язані з перебуванням останнього
кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського, – усе
там інак, як у нас; дивисся, аж очі роздираєш, а нічого і не второпаєш, поки тоді не роскажуть» [2, с. 176].
Утім, усвідомлення корінної відмінності між Україною і Росією ґрунтувалося у Д. І. Яворницького не тільки на почуттєвоемоційному, психологічному, а й на гносеологічному рівнях
і сформувалося під впливом ретельного вивчення великого масиву першоджерел. Так, у листі до Я. П. Новицького від 16 грудня
1887 р. він писав про свою глибоку ненависть стосовно пройдешньої політики Москви, у якій простежувалися лицемірність, ханжество і разом із тим грубе насильство та безсердечність. Така політика Московії–Росії повною мірою стосувалася Запорозької Січі,
а тому у процесі вивчення першоджерел, за його словами, «серце
обливається кров’ю» [2, с. 178].
Ключову роль серед «чужих», імперських символів історичної пам’яті у свідомості Д. І. Яворницького посідали російські
столичні міста Москва і Санкт-Петербург. Безперечно, вони мали
значення не тільки основних історико-географічних, а й визначальних ідеологічних та суспільно-політичних центрів, де конструювалася російська імперська модель історичної пам’яті.
Як свідчить лист Д. І. Яворницького до Я. П. Новицького від
25 січня 1885 р., під час свого перебування у Москві він оглянув
Кремль, старі собори, монастирі, боярські будинки, Китай-город,
різні музеї, бібліотеки та інші примітні пам’ятки міста, але все
це не викликало у нього якихось позитивних емоцій. Інші листи вченого, зокрема до К. О. Білиловського, Б. Д. Грінченка, теж
показують, що це місто завжди залишалося для українського історика чужим. Жодного разу Д. І. Яворницький не висловив захоплення першою російської столицею, характеризуючи її за допомогою лише негативних, різких епітетів. Своє перебування у Москві він розглядав як вимушене, тимчасове, яке використовувалося у прагматичних цілях, задля опрацювання численних архівних
справ з історії запорозького козацтва, або прочитання в Московському університеті спеціального факультативного курсу «Епоха
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гетьмана Богдана Хмельницького» [2, с. 27, 50, 54, 55, 85, 160, 161,
178].
Особливого враження не справила на українського історика й північна столиця – Санкт-Петербург, хоча він і ознайомився
там із публічною бібліотекою, музейними установами, Академією наук, пам’ятками старовини часів Петра І, Петропавлівською
фортецею тощо. «Тут я відірваний від усього, що було миле моєму
серцю… Тут ні Січі, ні степу, ні Дніпра, – все далеко-далеко від
мене», – писав він Я. П. Новицькому 13 серпня 1885 р. Перебування Д. І. Яворницького, кажучи його словами, у «клятому Петербурзі» супроводжувалося наростанням в душі дослідника запорозького козацтва почуття «страшної туги», яке гостро контрастувало з образами «свого милого Дніпра» і «свого ненаглядного
степу» [2, с. 160–161, 164–165].
Емоційно-психологічне, морально-етичне та естетичне послідовно позитивне сприйняття «своїх», українських та запорозьких і відверто негативне відторгнення «чужих», російськоімперських символів, безперечно, помітно впливало не тільки на
процес формування і становлення української національної ідентичності Д. І. Яворницького, а й відіграло свою роль у визначенні
вченим-істориком наукових пріоритетів. Творча спадщина видатного знавця минувшини запорозького козацтва своїми смислами
й тематиками текстів була орієнтована на всебічне відтворення історичної пам’яті про рідну Батьківщину-Україну та її народ. Реалізація такого підходу дозволила Д. І. Яворницькому зробити свій
вагомий внесок у справу написання української національної історії. Висвітлення ж «чужих» історичних сюжетів підпорядковувалося у працях ученого кращому розкриттю «своєї», української
історії.
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ІСТОРІОСОФСЬКЕ ОСЯГНЕННЯ
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ТВОРЧОСТІ
М. О. МАКСИМОВИЧА
Досліджено історичні та історико-філософські аспекти філософської
спадщини М. О. Максимовича та показано його місце в історіософській традиції. Проаналізовано праці ученого в царині української історії та пісенної народної творчості,
в яких міститься ряд узагальнень історіософського характеру. Показано, що цей відомий мислитель вказував на українську націю як на особливий предмет спеціального
історичного дослідження, пояснив генезис народів Русі, виділив південноруську (українську) історичну спільність, показав автохтонність її населення, підкреслив важливість
Києва у консолідації земель та народів у межах Руської території. Звернуто увагу на
те, що Максимович запропонував періодизацію цієї області та історію етнічних процесів, довів історичну безперервність, а потім, як наслідок, зв’язок київсько-руських
та козацьких періодів української історії. Підкреслено причинні фактори історичного
процесу, включаючи соціальні, духовні, культурні, церковні, релігійні та військові аспекти. Виявлено протиріччя в історико-філософських поглядах мислителя. З одного
боку, Максимович висунув ідею про подвійну (Київську та Московську) Русь, яка
розкриває його лояльність до єдиного російського світу в Російській імперії. З іншого
боку, мислитель підтримував визнання українського народу як окремого етносу зі
своїм власним історичним простором, часом, владою та лідерами, що мало значення
для формування ідеї модерної України.
Ключові слова: М. О. Максимович, історіософія історії України, український історичний процес, історіогенезис, південно-руський (український) історичний простір та час, структура і безперервність української історії.

ИСТОРИОСОФСКОЕ ПОСТИЖЕНИЕ
ИСТОРИИ УКРАИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
М. А. МАКСИМОВИЧА
Изучены исторические и историософские аспекты философского наследия М. А. Максимовича и показано его место в историографической традиции.
Были проанализированы работы ученого в сфере украинской истории и поэтического
народного творчества, в которых содержится ряд обобщений историософского характера. Показано, что этот известный мыслитель указал на украинскую нацию как на
особый объект специального исторического исследования, объяснил происходжение
народов Руси, выделил южнорусскую (украинскую) историческую общность, показал
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автохтонность ее населения, подчеркнул важность Киева в консолидации земель
и народов в границах Руси. Было обращено внимание, что Максимович предложил
периодизацию этой области и историю этнических процессов, доказал историческую
преемственность, а затем, как следствие, связь киево-русского и казацкого периодов
украинской истории. Подчеркнуты причинные факторы исторического процесса,
в том числе социальные, духовные, культурные, церковные, религиозные и военные
аспекты. Также были выявлены противоречия в историософских взглядах мыслителя.
С одной стороны, Максимович пропагандировал идею двойственной (Киевской
и Московской) Руси, что свидетельствует о его лояльности к единому российскому
миру в пределах Российской империи. С другой стороны, мыслитель поддерживал
признание украинского народа как отдельного этноса со своим историческим пространством, временем, властью и лидерами, что имело значение для формирования
идеи современной Украины.
Ключевые слова: М. А. Максимович, историософия истории Украины,
украинский исторический процесс, историогенезис, южно-русское (украинское) историческое пространство и время, структура и непрерывность украинской истории.

HISTORIOSOPHICAL VIEWS
ABOUT UKRAINIAN HISTORY IN
М. О. MAKSIMOVIC ACADEMIC HERITAGE
The author studies historical and historiosophical aspects in
M. О. Maksimovic’s philosophical heritage and shows it place in historiographycal tradition.
There have been analyzed those Maksimovic’ historical and Ukrainian folk art song researchers,
which present some general historiosophical ideas. It is shown that this famous thinker
pointed out Ukrainian nation as a particular object of a special historical research, explained
geneses of the Rus’ people, singled out South-Russian (Ukrainian) historical zone, showed
its population autochthonity, stressed the importance of Kyiv in consolidation of land and
peoples within the borders of Rus’ area. It has been paid attention that Maksimovic’ had
offered periodization of this area and ethnic processes history, proved historical continuity
and then, as a result, connectivity of Kievan Rus’ and Cossack periods of Ukrainian history.
The author emphasizes the causal factors of historical progress, including social, spiritual,
cultural, church, religious and military points. Contradictions in historiosophical views of
this thinker have been also identified. On the one hand, Maksimovic’ promoted the idea of
the dual (Kievan and Moscow) Rus’, that reveals his loyalty to a united Russian world within
the Russian Empire. On the other hand, the thinker supported recognition of the Ukrainian
people as a distinct ethnos with its own historical space, time, power and leaders, that had
put the basis of Modernity period of Ukraine.
Keywords: M. О. Maksimovic’, historiosophy of Ukrainian history, Ukrainian
historical process, genesis of history, South-Rus’(Ukrainian) historical space and time,
structure and continuity of Ukrainian history.
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В

изначне місце в утвердженні української романтичної історіософії посів Михайло Олександрович Максимович (1804–1873) – учений-енциклопедист, який вирізнявся глибоким творчим пошуком у царині природничих і гуманітарних наук. Постать талановитого ученого та його творчий доробок почали привертати увагу вже його
сучасників. Аналіз наукової спадщини М. О. Максимовича досить
докладно здійснив В. Б. Антонович у тезах «Значение исторических трудов М. А. Максимовича», написаних, очевидно, у зв’язку
з появою першого і другого томів тритомного зібрання творів
М. О. Максимовича, що були надрукованi за редакцією В. Б. Антоновича в 1876–1877 рр. Автор зазначеної праці зауважив розробку М. О. Максимовичем певної періодизації русько-української історії, зокрема княжого, литовського, козацького періодів
[5, с. 117–121].
Світоглядні цінності М. О. Максимовича неодноразово перебували у сфері спостережень іншого сучасника – М. П. Драгоманова. Так, у роботі «Чудацькі думки про українську національну
справу» він назвав М. О. Максимовича першим у ряду «старших
українофілів» і зауважив поєднання в його світогляді націоналізму
з європейським романтизмом [2, с. 338]. У праці «Листи на Наддніпрянську Україну» той самий український вчений і суспільнополітичний діяч стверджував, що за свого монархізму М. О. Максимович у своїх віршах 1863 р., зокрема «Цар дає народу волю,
а ляхи бунтують» тощо, стояв «на програмі козаків Б. Хмельницького: «Маєте собі свою Польщу, а нам хай наша Україна зостанеться» [1, с. 172]. Ці оцінки М. П. Драгоманова є цікавими задля
розуміння особливостей історіософських поглядів М. О. Максимовича.
На сьогодні осягнення історіософського виміру творчості
М. О. Максимовича, якому в 2014 р. виповнилося 210 років від дня
народження, видається вельми актуальним. Адже в радянський
період ця важлива грань спадщини видатного українського вченого не досліджувалася. У той історіографічний період мова йшла
про вивчення його історичних поглядів. Змістовним прикладом
такого роду розвідок став окремий шостий розділ «Початок науково-критичного дослідження історії України. М. О. Максимович»
у книзі М. І. Марченка «Українська історіографія (з давніх часів до
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середини ХІХ ст.)» (1959). Попри обов’язкові для того часу вставки у дусі боротьби «з буржуазно-націоналістичними фальсифікаціями», автор подав доволі докладний огляд біографії та суспільних поглядів М. О. Максимовича, його боротьбу з норманізмом
М. П. Погодіна, висвітлив «питання історії козацтва, визвольної
війни і возз’єднання України з Росією у творах М. Максимовича»,
репрезентував вченого як історика Коліївщини, визначив місце
творів М. О. Максимовича у вітчизняній історичній науці. Втім,
про історіософський вимір історичної спадщини М. О. Максимовича тоді не йшлося [29, с. 194–246]. З погляду вивчення світогляду, суспільно-політичних та історичних поглядів М. О. Максимовича були побудовані монографії таких учених, як П. Г. Марков та
Д. Х. Острянин [27; 28; 31].
Небагато змінилося в проблемно-тематичному осягненні
творчої спадщини в новітній історіографічний період. У цьому
розумінні вельми показовими є «Матеріали науково-практичної
конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження видатного вченого-енциклопедиста Михайла Максимовича (1804–1873)
та Дню міста Канева (1 жовтня 2004 року)» (2004). У них містяться цікаві доповіді з різноманітних аспектів творчої спадщини
М. О. Максимовича в галузях історичного краєзнавства, поетики,
фольклористики, історії, редакторсько-видавничої справи, мовознавства, але, як і раніше, бракує розвідок історіософського характеру [30].
У «Матеріалах круглого столу», проведеного в Інституті історії України НАН України 10 листопада 2004 р. з нагоди 200-річчя
від дня народження М. О. Максимовича, опублікованих у 16-му
випуску збірника наукових праць «Історіографічні дослідження
в Україні» (К., 2005), теж уміщено змістовні розвідки, які висвітлюють переважно історіографічні аспекти творчості М. О. Максимовича [3]. Серед цих матеріалів історіософських сюжетів інтелектуальної спадщини українського вченого торкнулися лише
Оксана Ковальчук і Олексій Ясь [4; 34].
Зазначена дослідниця зауважила, що М. О. Максимович
«витворює вражаючу за своєю масштабністю міфологему генези
української нації. Нації, яка стає своєрідним етнічним субстрактом для багатьох європейських націй і в той самий час епіцентром
організації державності на європейських просторах». Кажучи сло-
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вами О. Ковальчук, М. О. Максимович створив одну із найсміливіших гіпотез, «своєрідну історичну космогонію українського народу» [4, с. 179–181]. І це цілком зрозуміло, адже романтичний
світогляд актуалізував проблему виявлення першопочатків пранароду, прамови, пратериторії людства.
Пробудження дослідницького інтересу до творчої спадщини М. О. Максимовича видається цілком невипадковим. Адже,
як стверджував сучасний український історик Віктор Короткий,
«безперечно, Максимович мав власну концепцію історії України,
а наукова спадщина його має значно глибше теоретичне підґрунтя і набагато ширше традиційної про неї уяви» [6, с. 64]. Окремих
аспектів історіософських поглядів М. О. Максимовича торкалися
сучасні дослідники В. А. Потульницький [33, с. 273, 274], О. В. Ясь
[34, c. 199, 203] та ін.
Науково цінні публікації епістоляріїв та історичних творів
М. О. Максимовича, що були надрукованi в останні десятиліття,
дають можливість розглянути різноманітні грані спадщини видатного вченого, у тому числі й історіософське осягнення ним історії
України [13; 26]. Саме таку мету ставить перед собою автор даної
статті.
Насамперед, простежимо, які чинники сприяли розвитку зацікавленості М. О. Максимовича українською історією. Напевно, українське старшинсько-козацьке походження, непересічний
культурний світ родини, до якої, зокрема, належали два дядька
Михайла – Ілля Федорович і Роман Федорович Тимківські – професори Харківського і Московського університетів відповідно
та сприятлива інтелектуальна атмосфера Новгород-Сіверського,
де в місцевій гімназії М. О. Максимович здобував середню освіту, вплинули на формування у нього глибокого почуття любові до
рідної землі, мови, культури й відіграли свою роль у професійних
зацікавленнях вітчизняною історією. Судячи з «Автобиографии»
вченого, його захопленню українською минувшиною передували
студії в галузі природничих наук. Але вже в той період на початку
1820-х рр. студент Московського університету Михайло Максимович зацікавився й природничою, або «натуральною», історією
[7, с. 389, 390, 393].
Спочатку, очевидно, за аналогією природничих наук, учений
застосовував раціоналістичний та логічний підходи до вивчен-
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ня історичних першоджерел. Згодом його світогляд під впливом
шеллінгіанства пройшов певну еволюцію від усвідомлення раціонального начала до осягнення ірраціонального, яке дозволяло
осягнути «філософію серця», «душу народу». У цьому контексті
цілком зрозумілим є захоплення М. О. Максимовича народним
фольклором, що дозволяло не обмежуватися історією видатних
персоналій або державних установ, а вивчати масову свідомість,
глибоко зацікавитися минувшиною рідного народу [4, с. 184, 185;
29, с. 195, 196].
Початки цікавих узагальнень історіософського змісту спостерігаємо ще у московський період діяльності М. О. Максимовича, який тривав упродовж 1821–1834 рр. [29, с. 200]. Знаковою в цьому розумінні стала передмова вченого «О малороссийских народных песнях» до його ж праці «Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем» (1827). У ній Малоросія постала в метафоричному образі комети, яка хвилювала своїх сусідів,
довго перепадаючи з однієї сторони на іншу, вирізняючися тільки
нещастями і неспокоєм.
Задля розуміння цих мінливих ритмів історії вчений звернув
увагу на складність процесу етногенезису українців, які врештірешт склали «совсѣмъ отличный характеръ, облагороженный
и возвышенный Богданомъ Хмельницкимъ» *.
Він визначив особливість малоросіян у поєднанні трьох первісних способів життя: наїзницького, чабанського і хліборобського. Показавши своєрідність української народності на широкому
матеріалі пісенної творчості, М. О. Максимович першим актуалізував питання про необхідність її вивчення, висловивши ідею про
український народ як об’єкт пізнання історії. Вчений не тільки
задекларував ідею, а впродовж двадцяти років втілював її в життя,
невпинно збираючи й видаючи українські народні пісні, які відіграли свою помітну роль в усвідомленні ним української історії [15,
с. 454–465, 468, 469].
М. О. Максимович став справжнім ідейним батьком українського народолюбства, поставивши об’єктом своїх історичних досліджень саме народні маси в українській історії. Підтвердженням
цього є його праці в царині соціальної історії, зокрема «Сказание
* Тут і далі цитати подано за оригіналом правопису публікацій творів М. О. Максимовича.
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о Колиивщине» (1839), «Известия о Гайдамаках» (1845). Ці розвідки
наповнені не тільки цікавим фактичним матеріалом, а й розмислами історіософського спрямування про особливості історичного
простору та історичного часу в українських землях, про соціальні
фактори руху історії [10; 25].
Наукова актуалізація концепту українського народу у спадщині М. О. Максимовича була цілком закономірним наслідком його
патріотичного світорозуміння України як батьківщини, рідного
краю за всієї державно-політичної лояльності до імперської Росії.
Прикмети щирого українського патріотизму неодноразово зустрічаються в його епістоляріях. Так, у листі до відомого російського
поета, літературного критика і державного діяча П. А. Вяземського
від 28 листопада 1833 р., незадовго до переїзду з Москви до Києва,
він зізнавався про свої враження від перебування в Україні: «…здесь
дома я, здесь лучше мне!..» [13, с. 82, 93]. Про незабутні враження
від своїх поривань із півночі «на простор украинских степей, на
приволье днепровское!» за чверть століття він згадував у листі до
відомого прозаїка, публіциста та громадського діяча Г. П. Данилевського від 20 лютого 1856 р. [13, с. 109, 111]. І вже цілком відверто
М. О. Максимович виказував свою належність до свідомого українства у листі до великого українського поета, художника й мислителя Т. Г. Шевченка від 25 березня 1860 р., в якому, сповіщаючи
про народження сина Олексія, зичив своєму первістку «виростати
в добрім здоров’ї, світлім розумі і во многій любви ко всьому, що
подобає любити доброму і чесному чоловіку і щирому українцю…»
[13, с. 299, 305].
На відміну від московського періоду діяльності, результативнішими з погляду на історіософський доробок М. О. Максимовича
стали наступні періоди його творчості, пов’язані з перебуванням
спочатку в Києві впродовж 1834–1841 рр., а затим, після виходу на
пенсію, на власному хуторі Михайлова Гора, Золотоніського повіту Полтавської губернії протягом 1841–1873 рр. [29, с. 202]. Тільки у 1830–1840-х рр. М. О. Максимович написав понад 30 праць,
в яких висвітлювалася історія Київської Русі та Києва. Інтерес до
цієї тематики у М. О. Максимовича був цілком не випадковий.
Про це свідчив сам Михайло Олександрович у листі до Київського військового, Подільського і Волинського генерал-губернатора
Д. Г. Бібікова від 22 вересня 1850 р., в якому йшлося про прагнення
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автора «посвящать свою ученую деятельность преимущественно
Киеву и Южной Руси». Свою любов до Києва М. О. Максимович
проніс через усе своє життя, пишучи про нього в листі до церковного і культурно-освітнього діяча, історика та археолога П. Г. Лебединцева як «о богоспасаемом нашем Киеве» [13, с. 20, 22, 144, 201].
Серед праць із зазначеної тематики слід назвати низку розвідок, котрі стосувалися історіософської проблеми історіогенезису
Русі. У цьому контексті значний дослідницький інтерес становлять
такі праці, як «Откуда идет Русская земля, по сказанию Несторовой
повести и по другим старинным писаниям русским» (1836), «О происхождении варяго-руссов» (1839) та ін. У них учений замислювався над ключовою проблемою: звідки пішла Русь, подавши при
цьому історико-систематичний огляд думок про Русь і виклавши
своє бачення проблеми [21, с. 113–115; 18].
У праці «Откуда идет Русская земля, по сказанію Несторовой
повести и по другим старинным писаниям русским» М. О. Максимович виявив свою схильність до систематизації історичного
матеріалу з метою узагальнень. Розроблена ним періодизація вітчизняної словесності має не тільки суто філологічне значення, а й
важлива для розуміння інтелектуалом ходу історичного процесу та
його внутрішньої структури. Так, учений виділив чотири періоди:
древній – в ід 60-х рр. ІХ ст. до останньої чверті ХІІІ ст., середній –
від останньої чверті ХІІІ ст. до ХVІІІ ст. та новий – в ід ХVІІІ ст. і до
першої чверті ХІХ ст., а також новітній, або сучасний.
В основу своєї періодизації вчений поклав духовно-культурні
чинники. Наприклад, перший, древній період, вирізнявся, на його
думку, розвитком православ’я, книжкової світської й церковної
культури, мови, руського просвітництва в Києві, впливами грекосхідного просвітництва. Середній характеризувався оновленням
розумового й суспільного життя Північно-Східної Русі, впливами
латино-західного просвітництва на інтелектуальне життя Південної
і Західної Русі, а згодом і Великоросії. ХVІІІ ст. позначилося новоєвропейськими впливами, прагненням до європеїзму. У новітній
період простежувалося намагання відродити феномен народності,
її самобутній дух [21, с. 47, 48].
Розв’язуючи проблему історіогенезису русів, М. О. Максимович розрізняв між східними, або руськими слов’янами, русів північних, до яких залучав великорусів і білорусів, і русів південних,
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або україно-галицьких, у т. ч. полян, сіверян з уличами, древлян,
тиверців і, можливо, білих хорватів (галичан). Тим самим учений
чітко окреслював південноруський історичний простір. При цьому мислитель доводив його стародавність і, використовуючи дані
руських літописів, піддавав критиці теорію скандинавського походження Русі та її прибічників. Він дійшов висновку, що варяги
є іноплемінний народ, а «Русская Земля такъ прозвалась отъ техъ,
разумѣется отъ Руссовъ», початки яких зафіксовано під 860 р. На
основі літописів М. О. Максимович стверджував, що руси і варяги – два різноплеменні народи [21, с. 49–58, 68, 73, 79].
Суттєво важливим є києвоцентризм історіософських поглядів
М. О. Максимовича. Так, центром Русі, звідки пішла Руська земля, вчений називав Київ. За його словами, саме звідти поширилася «и вѣра, и грамота, и все просвѣщеніе Русское». Особлива роль
в утвердженні панування Русі на сході Європи належала київським
князям. «Землею Русскою назвалась сначала Кіевская или Полянская земля, а не Новогородская…», – підкреслював М. О. Максимович. Таким чином, на думку вченого, зародження Руської землі
відбувалося в південній, а не в північній частині Східної Європи
[21, с. 78, 79, 85–87].
М. О. Максимович показав розширення історичного простору
Русі від Києва до південно-західної, або Червоної Русі, міста якої
були «родными дѣтьми Кіеву». Із їх втратою земля Руська стала називатися Україною, а в ХІV ст. отримала назву Мала Русь. Пізніше
за південно-західну Русь відбувалося утвердження руськості на північному сході, або в Суздальській Русі, а згодом і в Новгородській
землі [21, с. 89].
Розглядаючи проблему руської історіогенези, М. О. Максимович вважав, що русичі належали до корінного населення прабатьківщини, під якою розумів терени навколо Києва. Український
мислитель убачав активну роль русичів у творенні інших народів,
зокрема фінів, болгар, козар, які виникали під впливом розширення
руського територіального простору шляхом залюднення європейської півночі, заходу та частини євразійського степу. Він висунув
гіпотезу про Русь як плем’я древнє й родоначальне для багатьох
інших народів. На думку вченого, русичі поклали початки кількох
колін, у т. ч. козар, болгар, чудь, готів, а самі зберегли власну ідентичність корінної Русі. Осмисливши проблему походження русів
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як автохтонного, древнього народу, який генетично пов’язаний
з древньоазійським Яфетовим племенем, М. О. Максимович виділив первісний та історичний періоди їх минувшини [4, с. 182; 21,
с. 99, 101–102].
Свою гіпотезу походження первісної і стародавньої
Русі М. О. Максимович відстоював у полеміці з прибічниками норманської теорії, відомим представником якої був російський історик
М. П. Погодін. Своє бачення проблеми український мислитель висвітлив у листі «О происхождениии варяго-руссов» до зазначеного
опонента від 27 березня 1841 р., написаному в Києві. В ньому він
виклав свій системний погляд на русів як на слов’янський народ
і в цьому розумінні виступив послідовником М. В. Ломоносова,
відкидаючи бачення прибічників норманського походження Русі
[18, с. 116–125].
Ідея про південну Русь як країну, заселену корінними й первісними мешканцями – п
 івденно-східними слов’янами – М
 . О. Максимович утверджував у роботі «Волынь до ХІ века» (1839). При цьому вчений об’єднав Волинь за своїм слов’янським походженням
з іншими руськими землями: Київською, Червоно-руською, або
Галицькою, Поділлям, які утворювали один, корінний південноруський народ упродовж дев’яти століть. Таким чином, мислитель
сформулював ідею етнічно-територіальної єдності, соборності
південно-руського, або малоросійського народу, який вирізнявся
від поляків, чехів, сербів та інших слов’ян. Водночас М. О. Максимович зазначив, що в російській державі ім’я руського тепер закріпилося здебільшого за народом Великої, або Московської Русі,
яка, за словами вченого, стала, завдяки промислу Божому, центром
возз’єднання Руського світу [8, с. 125, 126].
М. О. Максимович також звернув увагу на особливу роль
Києва в історії Русі. За його словами, до ХІІІ ст. цей центр став
«средоточіемъ древняго Русскаго міра», а під Руссю розумівся переважною мірою південно-руський народ, на відміну від москвитян,
або великоросіян. Історична традиція руськості з ХІV ст. була підтримана древнім Галицьким князівством, яке стало називатися воєводством Руським, а згодом і українським козацтвом, що в ХVІІ ст.
іменувалося «старожитною Русью». Назва «Малоросія», або «Мала
Русь», спочатку належала Волинській і Галицькій землям, а затим
поширилася на ліву сторону Дніпра. Таким чином, М. О. Макси-
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мович показав безперервність руської історії від київського до козацького періоду включно, суб’єктом якої впродовж дев’яти століть
був корінний південно-руський народ [8, с. 126].
Ідея безперервності української історії ґрунтувалася у творчості М. О. Максимовича на концептах тяглості території й населення Русі-України. З цього погляду інтерес становить праця вченого
«О мнимом запустении Украины в нашествие Батыево и населении ее новопришлым народом (Письмо М. П. Погодину)» (1859).
Розвідка українського дослідника стала критичною реакцією на
концепцію відомого російського історика про запустіння України,
корінне населення якої в історичний період між нашестям Батия
і правлінням Гедиміна нібито переселилося на північно-руські
терени, а замість нього на південноруських територіях з’явилися
мешканці з Карпат.
Цю візію удаваного запустіння України М. О. Максимович переконливо спростував, показавши безперервність існування українського народу на власних теренах і назвавши версію М. П. Погодіна
«произвольной выдумкой». Тим самим заперечувалася погодінська
історіософська концепція, яка не залишала на Сході Європи місця
малоросійському (українському) державно-політичному, етнічному
та мовно-культурному чиннику, розглядаючи історію Русі як частину минулого Великоросії [16, с. 130, 131, 134–136, 138].
На особливій ролі Києва М. О. Максимович наголошував у своїй промові «Об участии и значении Киева в общей жизни России»,
опублікованій окремою брошурою в Києві 1837 р. При цьому мислитель визначав три великі періоди «Русской жизни», уособленням яких стали Київ, Москва і Петербург. Саме в древньому Києві
діяв рівноапостольний князь Володимир, який постав, за словами М. О. Максимовича, просвітителем Росії. Сам же Київ був
«главным мѣстом Русской святыни» і уособлював руську церковну
велич – «первую основу всего величія Русскаго» та народну самобутність православної Русі. Київ тривалий час зберігав роль важливого духовного сакрального центру святих місць Руської землі.
Згодом цей центр породив сильні князівства руські, хоча в самому
першопрестольному місті послаблювалася великокнязівська сила,
що неминуче призвело до втрати, кажучи словами мислителя, первісної цілісності країни.
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Замість княжого періоду руської історії утвердився удільний.
Тоді історична першість перейшла до Москви. Колись єдина Русь
поділилася на дві половини – західну і східну, Литовську і Московську, які, хоча й вели удільну боротьбу, об’єднувалися єдністю
церкви. Після поділу всеросійської метрополії Київ, перебуваючи
під владою князівства Литовського, за словами М. О. Максимовича,
концентрував духовну єдність для всієї західної Русі. За нового часу
історичним чинником захисту Києва й України стало козацтво. За
умов поширення козацтва відбувалося оновлення української народності [19, с. 144–145, 147–148, 151–153].
Важливою віхою українського історичного процесу стало приєднання Малоросії до Великої Росії Б. Хмельницьким у 1654 р.
У такий спосіб, як писав М. О. Максимович, відбулося первісне
злиття в одну державу трьох надовго розірваних частин Русі. Московський цар об’єднав Велику, Малу і Білу Росію. У 1686 р. відновилася й церковна єдність православної Русі. Повну єдність утвердив
самодержець Петро І, який перетворив Росію на велику імперію.
Наступники першого російського імператора проводили політику зміцнення Російської держави. При цьому мислитель зазначав
велику участь Києва в середній і новий періоди історичного життя
Росії [19, с. 156, 157].
У праці «Очерк Киева» (1847) М. О. Максимович знову показав першопрестольність Києва, який був духовною, економічною
й політичною столицею Русі впродовж 286 років. Духовна святість
Києва – «града великого» – зберігалася впродовж історії для всієї
Русі. В «Обозрении Старого Киева» мислитель знову нагадав читачеві про роль Києва як матері руських міст, показав цілу низку
церковних пам’яток, що підтверджували історичну древність та
духовну сакральність Києва [22, с. 159, 160, 165; 20, с. 170–197].
У працях М. О. Максимовича розглянуто особливості історичного процесу в українських землях, історичну взаємодію українців
з іншими народами. З цього погляду має значний інтерес розвідка «О причинах взаимного ожесточения поляков и малоросиян,
бывшего в ХVІІ веке (Письмо к М. А. Грабовскому)» (1857), в якій
ішлося про роль різних народів, зокрема татар, литовців та поляків в українській історії. Прикметно, що, порушуючи складні
питання особливостей історичного процесу в українських землях,
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М. О. Максимович акцентував на необхідності поваги до історичної
істини [17, с. 200, 201].
Прагнучи розібратися в перебігу українського історичного процесу, мислитель порушив історіософську проблему історичного часу
і вдався до структуризації української історії за певними епохами.
Першою з них М. О. Максимович називав часи древньої князівської самостійності, яка згодом була втрачена. Затим – в ід нашестя
Батия в 1240 р. до визволення Києва Гедиміном у 1320 р. – впродовж 80 років тривала епоха Татарської влади над всією Україною.
Наступний історичний час – від приєднання України до Великого князівства Литовського в 1320 р. до унії з короною Польською
в 1569 р. – протягом 249 років тривала епоха Литовської влади. На
зміну їй прийшла епоха Польської влади, що охоплювала період
від Люблінської унії 1569 р., коли Україна стала частиною Речі Посполитої Польської, до призведення Богданом Хмельницьким всієї
України під державу Руську в січні 1654 р. Отже, польське панування в Україні тривало протягом 85 років. Останній історичний час
М. О. Максимович називав епохою роздвоєного буття України, коли
східна Україна постійно перебувала під владою Руською, а західна
спочатку впродовж 57 років коливалася між Росією і Польщею,
а згодом – п
 ісля Прутського договору 1711 р. до кінця Польського
королівства в 1795 р. – постійно належала Польщі.
Показуючи цю складну періодизацію української історії,
М. О. Максимович заперечував винятково польську історичну місію поляків в українських землях. Адже, як справедливо зазначав
мислитель, крім епохи польської влади, були епохи Києво-Переяславської Русі, татарської і литовської влади [17, с. 200–202].
Кількома роками пізніше у статті «Нечто о земле Киевской»
(1864) М. О. Максимович запропонував дещо уточнену хронологічну
концепцію української історії в контексті історії Київщини, котра
складалася з шести періодів: 1. 864–1240 рр. – Київська держава.
2. 1240–1320 рр. – Київське князівство під татарською владою. 3.
1320–1569 рр. – приєднання Київського та Переяславського князівств до Великого князівства Литовського. 4. 1569–1654 рр. – відділення Київського князівства від Литви і з’єднання з Королівством
Польським. 5. 1654–1764 рр. – малоросійська Гетьманщина. 6. Від
1764 р. – кінець малоросійської Гетьманщини [14, с. 44–48].
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Як бачимо, зазначена концепція М. О. Максимовича пронизана
києвоцентризмом, а відтак й україноцентризмом, які об’єднують
південноруську минувшину впродовж тисячоліття. З історіософського погляду М. О. Максимовича українська історія предстала
єдиною, безперервною від Київської держави князівського періоду до малоросійської Гетьманщини часів козаччини. Характерно,
що мислитель виокремлював державницькі прикмети періодизації української історії, про що свідчать такі терміни, як «Київська
держава», «Київське князівство», «малоросійська Гетьманщина».
Розробивши внутрішню структуру української історії, мислитель поглиблено досліджував окремі періоди минувшини. Так,
М. О. Максимович приділив велику увагу усвідомленню ролі епохи
литовської влади в українській історії, коли значна частина українських земель перебувала у складі Великого князівства Литовського.
Свідченням цього є низка праць ученого, зокрема «Нечто о земле
Киевской» (1864), «Заметки о земле Волынской» (1864), «Письма
о князьях Острожских» (1866), «Память о киевском воеводе Григории Хоткевиче» (1868), «Литовский замок в Киеве» (1871) та ін.,
що були опубліковані в першому та другому томах «Собрания сочинений М. А. Максимовича» (К., 1876–1877).
У них М. О. Максимович зазначав позитивну сторону «литовсько-руського світу», впродовж якого півтора століття тривало
функціонування Київського князівства. За цих обставин Київська
земля була недоступною для поляків. Утім, історик не вважав входження українських земель до Великого князівства Литовського
природним, а розглядав як наслідок завоювання – нашестя Гедиміна на Київ [6, с. 56, 57].
Розмірковуючи над епохою польської влади в українській історії, М. О. Максимович особливу увагу приділив проблемі українського козацтва. Від початку 1840-х до середини 1860-х рр. дослідник української минувшини вивчав походження козацтва,
етапи розвитку цього соціального стану, його роль у державному
та суспільному житті українських земель ХVІ–ХVІІІ ст. Ці сюжети висвітлено у таких працях, як «Исторические письма о козаках приднепровских (К М. В. Юзефовичу)» (1863, 1865)», «Письма о Богдане Хмельницком», адресовані М. П. Погодіну (1–4) і
М. І. Костомарову (5–18) (1859–1860) та ін. [11; 23].
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У своїх працях М. О. Максимович спростовував цілий ряд
польських історичних міфів у контексті української історії, зокрема про роль поляків в утворенні українського козацтва, про залюднення ними «пустелі України». Український вчений спростував тези
М. А. Грабовського про «справедливість» і «доброчинність» панування Польщі над Україною. Натомість М. О. Максимович показав, що «Кіевопереяславская Русь или Украина приняла соединеніе
съ Польшею въ одну Речь Посполитую, на правѣ людей равныхъ съ
равными, вольныхъ съ вольными» як ішлося в акті Люблінської унії
1569 р. У ньому передбачалася рівність обох сторін, а не панування
однієї над іншою. Розвінчав М. О. Максимович і міф про «доброчинність» польського панування в Україні, розкривши різні види
гноблення поляками українців: національно-релігійного й соціального. Все це неминуче вело до розриву українців і поляків, до відродження Малоросії, де на чолі з Б. Хмельницьким виникла єдність
особливого громадянського суспільства [17, с. 202, 203, 205–223].
В епістолярній праці «Исторические письма о козаках приднепровских (К М. В. Юзефовичу)» (1863, 1865) М. О. Максимович
поглибив своє розуміння органічної внутрішньої структури української історії, пов’язавши київський княжий і козацький періоди вітчизняної минувшини. Він звернув увагу на те, що «приднѣпровскіе
города Черкасы и Каневъ, первоначальные разсадники козачества
Украинскаго, всегда принадлежали къ Кіевскому княжеству». Вчений показав князів, які стали ватажками козацькими, але водночас
спростував низку історичних міфів, що огортали їхні імена. Зокрема, М. О. Максимович довів, що литовські князі не мали жодного
значення в походженні придніпровського козацтва, яке з’явилося
в історії без них і набуло розвитку не під їхнім впливом. Появу ж
волинських князів в українському козацтві й утвердження їх на
Придніпровській Україні він датував другою половиною ХVІ ст.
М. О. Максимович називав козацтво особливим станом у малоросійському народі, історичне життя якого вельми дороге й важливе
для народної пам’яті. Простежуючи генезис українського козацтва,
мислитель акцентував увагу на таких історичних чинниках, як народно-руське начало – общинний устрій, а особливо – татарські
набіги. З історіософського погляду історик розглядав історіогенезис
явища в контексті внутрішніх соціальних і зовнішніх військових
впливів [11, с. 226–237, 239, 250–254].
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Розробляючи тематику козацької історичної епохи, М. О. Максимович вивчав знакові постаті української минувшини, крізь
призму життєдіяльності яких прагнув осягнути особливості українського історичного процесу. В цьому контексті привертає увагу
«Сказание о гетмане Петре Сагайдачном» (1850). У розвідці мислитель стверджував, що П. Сагайдачний прагнув про з’єднання
Київської Русі з Московською під владою православного царя. На
думку М. О. Максимовича, втілення в життя ідеї спільного існування такої двоєдиної Русі дало б можливість Київській Русі, тобто Україні, зміцнити себе, убезпечити від панування поляків і бути
самостійною. Першорядним чинником просування Київської Русі
(України) в цьому напрямі мало б стати відновлення в ній православної митрополії [24, с. 260].
Отже, М. О. Максимович вважав украй важливим церковно-релігійний фактор в історії, який, напевно, і мав визначальне
значення в історичному виборі України між католицькою Польщею і православною Московською Руссю. Саме такий вибір мав
сприяти зміцненню Київської Русі – України – й утвердженню її
самостійності в союзі з Московією. В історіософських поглядах
мислителя примирялися дві лояльності: одна – до великої Росіїімперії, а інша – д
 о батьківщини-України.
Історіософські смисли притаманні й такій персоналістичній праці вченого-історика, як «Письма о Богдане Хмельницком»,
адресовані М. П. Погодіну (1–4) і М. І. Костомарову (5–18) й опубліковані в 1859–1860 рр. У них М. О. Максимович розкрив своє
концептуальне осягнення історії України.
Представляючи власний погляд на історичну постать Б. Хмельницького, він уже в першому листі показав, що Московська
і Київська Русь – «двѣ стороны одного Русскаго міра, надолго
разрозненныя и даже противостоявшія друг другу, сошлись воедино – усиліями Богдана». Діяльність Б. Хмельницького поклала
початок «великому историческому дѣлу – возсоединенію всей Владиміровой Руси».
Заслуговують на увагу й листи 9 та 11, де йшлося про характеристику Б. Хмельницького як представника українського народу
в історії, котрий користувався довірою та авторитетом, був людиною доблесті й честі. Тому цілком зрозуміло, чому козаки встали під прапор гетьмана одностайно, за цілісність «своей отчизны
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Малороссійской…» [23, с. 282, 283, 314, 323]. Таким чином, у зазначеній праці М. О. Максимович висловив ідею «возз’єднання»
колись єдиної Русі, хоча при цьому залишався прихильником Русі
Київської – У
 країни.
Отже, можна стверджувати, що М. О. Максимович зробив
помітний внесок у закладення основ української національної історіософії історії України. Творчість вченого прийшлася на другу
і третю чверті ХІХ ст., коли, попри всі труднощі української бездержавності, в українських інтелектуальних колах відбувався процес
осягнення минулого і сьогодення, окреслювалися обриси майбуття
нації, яка переживала складний процес формування і становлення.
Будучи справжнім інтелектуалом і патріотом своєї малої Батьківщини-України, яка в той період перебувала в державно-політичних кордонах імперій, М. О. Максимович розробив ряд узагальнень
у рамках романтичного історіософського напряму, насамперед, виділивши українську народність як об’єкт наукового дослідження,
у тому числі історичного.
Суттєво важливо, що мислитель приділив велику увагу руському
історіогенезису, чітко виокремив південноруський (український) історичний простір у межах великого руського світу, показав автохтонність і стародавність південноруської людності, розкрив першість
південноруських теренів на чолі із Києвом у консолідації земель
і народів у кордонах Русі. Не менш важливо, що М. О. Максимович
структуризував український історичний процес у просторі й часі,
при цьому показав безперервність функціонування південноруського територіального масиву та людності, тим самим пов’язавши
в одну вісь княжий і козацький періоди української історії. Заслугою М. О. Максимовича став пошук причинних чинників поступу
історичного процесу, серед яких були соціальні, духовно-культурні, церковно-релігійні, військові. Учений впритул підійшов до ідеї
багатофакторності в історії.
Історіософські погляди мислителя не були позбавлені суперечностей. В них, з одного боку, виявилася ідея двоєдиної Русі (Київської і Московської), що в тодішніх умовах утверджувала лояльність до єдиного руського світу в межах Російської імперії, а з іншого – києвоцентрична й україноцентрична спрямованість, котрі
вели до визнання українців окремим історичним народом зі своїми
історичним простором і часом, людністю і вождями. Історіософські
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міркування й узагальнення вченого мали помітний вплив на поступ
української історіософської думки наступного періоду, стали важливим інтелектуальним чинником обґрунтування ідеї утвердження
модерної України.
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ФОРМУВАННЯ І СТАНОВЛЕННЯ
ІСТОРІОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ
МИКОЛИ КОСТОМАРОВА*
Розглянуто вітчизняні й зарубіжні чинники формування і становлення
історіософських поглядів молодого М. І. Костомарова. Показано, що в харківський
період відбулося формування історіософського бачення М. І. Костомарова, а в київський – становлення основних рис його історіософської концепції. Доведено, що
в середині 1830-х – с ередині 1840-х рр. М. І. Костомаров сформувався й утвердився
як український мислитель романтичного, народолюбного, слов’янофільського та
христоцентричного світорозуміння. У творчому доробку мислителя знайшли відбиток
такі історіософські проблеми, як історіогенеза людства, в тому числі слов’янства,
мета, рушії, змісти, структури та перспективи української історії.
У центрі історіософії М. І. Костомарова перебував український народ, як рушій
історичного буття, зі своєю народною ідеєю, характером та потребами. Ключовим
чинником поступу історії, на думку мислителя, було питання віри, яке перепліталося
з соціальними, політичними, військовими та етнічними чинниками. Метою історії
стала реалізація головної народної ідеї українців, яку вони вбачали в незалежності та
свободі. М. І. Костомаров сформулював ідею національно-культурного відродження
України і творення демократичного й республіканського суспільства в рамках федерації слов’янських народів, котра була альтернативою імперським режимам. Звернуто
увагу на суперечності у світогляді мислителя, пов’язані з подвійною лояльнiстю та
ідентичностю.
Ключові слова: український мислитель, генезис історіософських поглядів,
романтизм, українське народолюбство, слов’янофільство, христоцентризм, історіософські проблеми.

ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
ИСТОРИОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ
НИКОЛАЯ КОСТОМАРОВА
Рассмотрены отечественные и зарубежные факторы формирования
и становления историософских взглядов молодого Н. И. Костомарова. Показано, что
в харьковский период состоялось формирование историософского видения Н. И. Костомарова, а в киевский – с тановление основных черт его историософской концепции.
Доказано, что в середине 1830-х – с ередине 1840-х гг. Н. И. Костомаров сформировался и утвердился как украинский мыслитель романтического, народолюбческого,
славянофильского и христоцентрического миропонимания. В творчестве мыслителя
нашли отражение такие историософские проблемы, как историогенеза человечества,
в том числе славянства, цель, движущие силы, содержание, структуры и перспективы
украинской истории.
* Статтю підготовлено відповідно до завдань держбюджетної теми 0116U003311 «Соціокультурні процеси в Наддніпрянській Україні : питання теорії та методології історії».
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В центре историософии Н. И. Костомарова находился украинский народ, как
движущая сила исторического бытия, со своей народной идеей, характером и потребностями. Ключевым фактором развития истории, по мнению мыслителя, был вопрос
веры, который переплетался с социальными, политическими, военными и этническими
факторами. Целью истории стала реализация главной народной идеи украинцев,
которую они видели в независимости и свободе. Н. И. Костомаров сформулировал
идею национально-культурного возрождения Украины и создания демократического
и республиканского общества в рамках федерации славянских народов, которая
была альтернативой имперским режимам. Отмечены противоречия в мировоззрении
мыслителя, обусловленные наличием двойной лояльности и идентичности.
Ключевые слова: украинский мыслитель, генезис историософских взглядов,
романтизм, украинское народолюбие, славянофильство, христоцентризм, историософские проблемы.

FORMATION AND DEVELOPMENT
OF MYKOLA KOSTOMAROV’S
HISTORIOSOPHICAL VIEWS
The domestic and foreign factors of formation and formation of the
historiosophical views of the young M. I. Kostomarov are considered. It was shown that
during the Kharkiv period the formation of the historiosophical vision of M. I. Kostomarov
took place, and in Kiev the formation of the main features of his historiosophical concept. It
was proved that in the mid‑1830s – m
 id‑1840’s M. I. Kostomarov was formed and established
as a Ukrainian philosopher of romantic, nation-loving, Slavophil and christocentric world
outlook. In the creative work of the thinker found a reflection on such historiosophical
problems as histogenesis of mankind, including the Slavs, the purpose, motive, content,
structure and prospects of Ukrainian history.
In the center of the historiosophy M. I. Kostomarov was the Ukrainian people as
a motive of historical existence with their people’s idea, character and needs. According
to the thinker, the key factor in the progress of history was the issue of faith, which was
interwoven with social, political, military and ethnic factors. The purpose of history was
the realization of the main popular idea of Ukrainians,

which they saw as independence and
freedom. M. I. Kostomarov formulated the idea of national-cultural

revival of Ukraine and
the creation of a democratic and republican society within the federation of Slavic peoples,
which was an alternative to the imperial regimes. Contradictions in the thinker’s outlook
are associated with the presence of double loyalty and identity.
Keywords: Ukrainian thinker, the genesis historiosophical views, romanticism,
Ukrainian populism, Slavophilism, christocentrism, historiosophical problems.

П

остановка проблеми. 200-річний ювілей видатного вченого-історика та громадського діяча-народолюбця Миколи Івановича Костомарова –
слушна нагода ще раз долучитися до вивчення його великої творчої спадщини, яка, зокрема, представляє значний інтерес з погля-
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ду історіософії історії України. В останні десятиліття намітився
очевидний прогрес у вивченні інтелектуального доробку непересічного вченого. Поглиблене вивчення творчого спадку мислителя важливе з погляду на всебічне осягнення складного й суперечливого процесу формування української національної ідентичності, самосвідомості, творення національного ґранд-наративу.
Метою даного дослідження є осягнення історіографічних надбань, генезису історіософських поглядів М. І. Костомарова та висвітлення процесу їх формування і становлення. У центрі уваги
ранній період інтелектуальної діяльності вченого, який охоплював
час від середини 1830-х до середини 1840-х рр., тобто від початку
навчання Миколи Івановича у Харківському університеті до розгрому Кирило-Мефодіївського товариства.
Аналіз наукових досліджень. Значний внесок у розвиток костомарознавства зробив відомий український історик Ю. А. Пінчук.
Ще за радянських часів він розпочав досліджувати особистість
і творчий доробок М. І. Костомарова, свідченням чого стала його
монографія «Исторические взгляды Н. И. Костомарова» [12]. Поява
цієї праці була вельми важливою за умов тривалого попереднього
періоду фактичного замовчування постаті й творчості видатного
історика, коли всебічне наукове вивчення його спадщини підмінялося в радянській історіографії застосуванням ідеологічних та
політичних штампів та тенденційних кліше. Власне, й на зорі незалежності України Ю. А. Пінчук ставив перед собою актуальну мету
«вірне, історичне пізнання дійсної, живої, реальної особистості»,
«великого мислителя ХІХ ст.», а не тільки історика-художника.
Чергова монографія вченого «Микола Іванович Костомаров. 1817–
1885» [19] стала важливою віхою на шляху написання сучасної інтелектуальної біографії мислителя. У дослідженні зібрано цікавий
матеріал, що проливав світло на формування та становлення його
світогляду [19, с. 14–90].
Значна кількість важливих міркувань та узагальнень, що стосувалися нашої теми, розсіяна в численних статтях Ю. А. Пінчука.
Ще у розвідці «Постаті. Микола Костомаров» (1989) [23, с. 52–65]
історик звернув увагу на особливості формування світогляду молодого М. І. Костомарова і показав, що «після закінчення університету
думка про історію народу та його духовне життя зайняла центральне
місце в колі історичних переконань М. І. Костомарова» [23, с. 54].
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З погляду на завершення формування поглядів М. І. Костомарова історика-народолюбця представляють дослідницький інтерес
статті Ю. А. Пінчука «Ідеолог Кирило-Мефодіївського братства»
та «М. І. Костомаров у Києві (1844–1847)» (1992) [14, с. 88–94;
22, с. 94–113]. У цих розвідках згадано про маловідому наукову
працю вченого «Мысли об истории Малороссии», яка має цінність
для усвідомлення його історіософських поглядів періоду КирилоМефодіївського товариства. Аналізуючи ряд документів зазначеного таємного товариства, що належали перу М. І. Костомарова,
Ю. А. Пінчук дійшов висновку про демократизм поглядів їх автора, піддав критиці необґрунтовані звинувачення в консерватизмі
на його адресу [14, с. 89–92; 22, с. 101–107].
У статті «Слово о Костомарове (Историографическая концепция
ученого)» (1994) Ю. А. Пінчук наголосив на значенні першої дисертації історика «О причинах и характере унии в Западной России», в якій
майстерно втілив принцип народності [25, с. 140]. Для усвідомлення
значення харківського періоду у формуванні поглядів М. І. Костомарова важливе значення має і стаття Ю. А. Пінчука «Слобожанщина – місце народження й становлення М. І. Костомарова як історика» (1994). В ній сфокусовано увагу на основних чинниках, що
зумовили формування поглядів ученого як історика-народолюбця;
показано роль твору «О причинах и характере унии в Западной России», котрий визначений як «найперша спроба у вітчизняній історіографії покласти в основу досліджень історичного процесу концепцію народності». На основі розгляду його ранніх творів, у тому
числі двох дисертацій, у статті зроблено узагальнення щодо інтелектуальних інновацій М. І. Костомарова, який «змінив поняття
щодо змісту історії, розширив коло її джерел, поклав в основу свої
концепції ідею про першорядність ролі народу та його суспільного
життя». Важливо, що Ю. А. Пінчук зробив висновок, що «в харківський період, в основному, сформувався світогляд і визначилися
наукові інтереси М. І. Костомарова [24, с. 127–137].
Заслуговує на увагу стаття Ю. А. Пінчука «М. І. Костомаров
і його історіографічна концепція» (1995) [21, с. 146–160]. В ній
ішлося про те, що вже наприкінці 1830-х – на початку 1840-х рр.
молодий інтелектуал, працюючи над рядом драматичних і поетичних творів, замислився над необхідністю вивчати історію народу та його духовне життя, а не тільки видатних державних діячів.
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Своє прагнення вчений-народолюбець втілив уже у своїй першій
дисертації «Про причини й характер унії в Західній Росії». Принципово важливим став висновок дослідника, що рання творчість
М. І. Костомарова представила основну рису його історичного
світогляду, яким було демократичне розуміння історії. На думку
вченого, найбільша цінність цієї дисертації полягає «у проголошенні та захисті автором національної української ідеї». Автор також зазначив, що програмні документи Кирило-Мефодіївського
товариства, пов’язані з авторством М. І. Костомарова, «пройняті
демократизмом». На думку Ю. А. Пінчука, в основу програмних
документів братчиків було покладено концепцію, започатковану,
передусім, у праці 1846 р. «Думки про історію Малоросії» («Мысли
об истории Малороссии»). Усі ці узагальнення важливі для розуміння
сутності історіософії раннього періоду творчості М. І. Костомарова
[21, с. 147, 153, 155].
Не менш цікавою є стаття Ю. А. Пінчука «Слов’янство і Україна
в концепції кирило-мефодіївця Миколи Костомарова» (1999) [26,
с. 187–194]. У розвідці представлено сучасне прочитання «Книги
буття українського народу», сутність якого полягає в розумінні його
біблійно-релігійного стилю, що став формою оцінки минувшини
України на терені світової історії; у розкритті теми боротьби за
незалежність України і християнської дружби між слов’янськими
народами. Кульмінаційною ідеєю твору, на думку автора, стало
національне відродження України та інших слов’янських народів
[26, с. 188–189].
Значний дослідницький інтерес представляє науково-довідкове
видання «Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник», підготовлене В. А. Смолієм, Ю. А. Пінчуком
та О. В. Ясем за загальною редакцією В. А. Смолія [29]. Серед енциклопедичних статей видання для нашої теми особливе значення
має стаття Ю. А. Пінчука «Історичні та суспільно-політичні погляди
М. Костомарова», у якій автор зауважив, що погляди М. І. Костомарова формувалися «на соціо- та етнокультурному підґрунті двох
традицій – р
 осійської й української в добу модернізації Російської
імперії і переходу від кріпосницького до пореформеного типу суспільства, в часи перетікання академічного періоду національного
руху в культурницький». Загалом погоджуючись з автором, все ж таки
зауважимо, що, на наш погляд, академічний, або культурницький,
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етап українського націотворення змінився культурно-політичним,
або народницьким/народолюбним. Водночас цілком слушною видається теза Ю. А. Пінчука, що світогляд М. І. Костомарова формувався під впливом просвітницького раціоналізму, позитивізму
та романтизму, причому останній посідав провідне місце, а перші
два «у вигляді окремих вкраплень» [29, с. 170]. Змістовною є й узагальнююча стаття «Історіографія про М. Костомарова», що підбила
підсумок досягненням у галузі костомарознавства, визначила п’ять
періодів історіографічного процесу у вивченні життя і творчості
М. І. Костомарова [29, с. 173–184].
Стаття Ю. А. Пінчука «Київський період творчості М. І. Костомарова: до проблеми самосвідомості історика» [17] проливає світло
на становлення історичних та історіософських поглядів ученого,
який у центрі уваги тримав внутрішнє життя народу. У цьому контексті автор проаналізував оригінальну працю історика «Мысли об
истории Малороссии» [17, с. 375–382]. Чергова стаття Ю. А. Пінчука
«Відображення елементів української національної ідеї в науковій
творчості М. І. Костомарова» (2007) містить науковий огляд дисертації видатного історика «О причинах и характере унии в Западной
России» [13, с. 397–414].
Дослідницький інтерес представляє стаття Ю. А. Пінчука «Микола Костомаров: людина, вчений, громадський діяч (до 190-річчя
народження)» (2007) [20, с. 414–435]. В ній, зокрема, накреслено п’ять історіографічних періодів вивчення життя та діяльності
М. І. Костомарова, акцентовано на романтичному світобаченні
молодого історика та його українському самоусвідомленні, починаючи від кінця 1830-х – п
 очатку 1840-х рр. Цікавим є твердження
Ю. А. Пінчука, що кирило-мефодіївці «ставили за мету побудувати
тодішнє суспільство на засадах християнської історіософії…», що
погляди М. І. Костомарова належали до «християнсько-просвітницького реформізму» [20, с. 415–424].
Важливий узагальнюючий характер мала монографія Ю. А. Пінчука «Історичні студії Миколи Костомарова як фактор формування
самоусвідомлення української нації» (2009). Теми нашого дослідження безпосередньо стосуються два перших розділи книги, де
розглянуто магістерську дисертацію «Про причини і характер унії
в Західній Росії» і «Книга буття українського народу» та «Мысли
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об истории Малороссии» відповідно. Зазначена книга дістала позитивну оцінку наукової критики [15, с. 568–574].
До 200-річчя від дня народження видатного вченого-історика
вийшла змістовна монографія О. М. Гончар «Микола Костомаров:
постать історика на тлі епохи» (К., 2017). В ній, зокрема, детально
проаналізовано численні аспекти костомарознавства у сучасній
українській історіографії [2, с. 14–102]. Поміж іншого авторка не
обминула увагою й вивчення історіософських аспектів творчості
мислителя, які в останні десятиліття стали досліджуватися все частіше. У цьому контексті О. М. Гончар розглянула відомі дослідження
Ю. А. Пінчука, а також новітні монографії: «Історико-філософські
ідеї українського романтизму (П. Куліш, М. Костомаров)» А. Сініциної (Л., 2002), «Українська ідея: з вузької стежки на широку
дорогу (художня і науково-публіцистична творчість Миколи Костомарова» Я. В. Козачка (К., 2004), «Н. И. Костомаров в Харькове
(1833–1844). Начало пути» (Х., 2007) та «Історіософія в українській
культурі: від концепту до концепції» В. Кислюка (Х., 2008).
Предметом аналізу монографії О. М. Гончар стала й низка статей, у тому числі «Книга буття українського народу» М. Костомарова:
сакральні виміри нації» (Сіверянський літопис, 2000. № 5) та «Історіософія Миколи Костомарова» (Світогляд – Ф
 ілософія – Р
 елігія:
зб. наук. пр. Суми, 2012. Вип. 2) В. Артюха, «Микола Костомаров:
історіософія та соціальна філософія українського романтизму»
(Молода нація, 2002. № 1 (22)) та «Феномен ментальності народу
в історіософських концепціях українських романтиків (М. Костомаров і П. Куліш)» (Освіта і управління. 2006. № 3–4) М. Лука, «Історіософія споглядання»: з історії формування української ідеї ХІХ
століття» (Вчені записки Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія», Х., 2002) Р. С. Мариняка, «Порівняльна
характеристика історіософських основ світогляду М. Костомарова
і В. Антоновича» (Київська старовина, 2006. № 4) В. В. Ващенка,
«Романтизм і український гранд-наратив» (Ейдос, 2008. Вип. 3,
ч. 1) О. В. Яся, «Про періодизацію педагогічної і науково-просвітницької діяльності М. Костомарова (1817–1885)» (Історико-педагогічний альманах: зб., Умань, 2009. Вип. 2) О. Дутко, «Соціальне
середовище і процес формування світогляду М. Костомарова» (Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету
ім. І. Огієнка, 2011. Вип. 21/20) В. Верстюка та ін. Значення цих пу-
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блікацій для осмислення нашої теми полягає в тому, що їх автори
торкаються важливих аспектів ґенези та особливостей історіософських поглядів молодого вченого [2, с. 15–17, 19–20, 31, 35, 41–43,
55–56, 60, 66–67, 69–73, 81–82].
Cучасні українські історики працюють над актуалізацією творчої спадщини М. І. Костомарова, здійснюючи цінні археографічні
публікації. До них слід віднести археографічну публікацію О. В. Яся
«Н. И. Костомаров. Мысли об истории Малороссии», що була надрукована в «Українському історичному журналі» (2014, № 6) [30,
с. 179–197)]. Розвідка проливає додаткове світло на історіософські
погляди вченого періоду Кирило-Мефодіївського товариства.
На сьогодні можна констатувати, що, попри наявність ряду
наукових праць в історіософській царині, ця складова доробку видатного історика залишається ще недостатньо осмисленою.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи генезис історіософських поглядів М. І. Костомарова, слід зазначити, що основи його
майбутньої світоглядної орієнтації закладалися ще в дитинстві,
вдома. Адже його батько І. П. Костомаров з великим пієтетом ставився до спадщини французьких просвітителів ХVІІІ ст., зокрема
зачитувався Вольтером, Д’Аламбером, Д. Дідро, а за соціально-політичними поглядами, попри своє старовинне дворянське походження, належав до послідовників лібералізму й демократизму. Цілком
невипадково він одружився на селянській дівчині Т. П. Костомаровій (у дівоцтві Мильниковій), якою була мати Миколи Костомарова. Згодом батько виховував свого сина в дусі праць Вольтера і
Ж.-Ж. Руссо. Ще з дитинства Микола став прилучатися до читання
творів Вольтера [19, с. 78–81; 29, с. 223, 224]. Таке раннє систематичне читання, зокрема праць просвітителів, сприяло виробленню
критичного складу мислення та широкої уяви, що в майбутньому
зумовили схильність до пошуку нових ідей.
Безперечно, свою роль у процесі формування його народолюбних поглядів відіграло його складне соціальне походження,
зокрема той факт, що його мати належала до колишніх кріпачок.
Та й сам Микола вийшов з кріпосного стану лише у 15-річному
віці [29, с. 52–53].
Якісно новий етап у формуванні світогляду М. І. Костомарова
слід пов’язати з його глибоким прилученням до історичних знань
на історико-філологічному факультеті Харківського університету
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(1833–1836), де він здобував вищу освіту після завершення Воронезької чоловічої першої гімназії [29, с. 53, 89–90]. У 1835 р. на кафедрі всесвітньої історії в університеті почав викладати професор
М. М. Лунін, досконало озброєний сучасними досягненнями історичної науки, котрі пізнав, слухаючи лекції в німецьких університетах упродовж кількох років. М. І. Костомаров прослухав цикл
курсів лекцій цього талановитого професора, зокрема зі стародавньої історії, з історії середніх віків та нової історії. Вони мали на
студента величезний вплив і зумовили рішучий поворот в його духовному житті, зацікавивши історичним знанням, багатством змісту
та критичною спрямованістю матеріалу, що викладався.
Відтоді М. І. Костомаров проводив «дні і ночі» над читанням
найрізноманітніших історичних книжок. Водночас він познайомився з працями німецьких філософів, ідеалістичні праці яких
набули популярності в тодішньому студентському середовищі.
Таким чином, уже на старших курсах Харківського університету
М. І. Костомаров помітно розширив своє коло читання, поринувши в інтелектуальний світ всесвітньої історії та німецької класичної
філософії [8, с. 95–97, 100].
В. А. Потульницький слушно зазначав помітну роль М. І. Костомарова як репрезентанта української історичної науки першої
половини ХІХ ст., що «виникла в Харкові і Києві під впливом і на
основі німецьких наукових ідей». Сутність цих впливів полягала
в тому, що вони допомогли закласти основу для ідей окремішності
українського народу від поляків і росіян [27, с. 276].
Очевидно, перебуваючи під впливом німецької класичної філософії, яка спрямовувала до пошуку особливого, своєрідного, національного, М. І. Костомаров у студентські роки звернув пильну
увагу на українську старовину й народні пісні, про котрі вже оповідав його старший товариш по Харкову І. І. Срезневський. Українські зацікавленості студента-історика можна пояснити й тим,
що Харків, де в той час проживали Г. Ф. Квітка-Основ’яненко й
П. П. Гулак-Артемовський, став осередком українського руху, котрий був пов’язаний з рухом всеслов’янським, або панславізмом.
На відповідні зв’язки М. І. Костомарова в цьому середовищі вказував ще М. П. Драгоманов [3, арк. 307].
На початку 1837 р. М. І. Костомаров здав екзамен на ступінь
кандидата наук, але того самого року розпочав службу юнкером
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у Кінбурнському драгунському полку в м. Острогозьк. Утім, військова справа не захопила історика. Натомість він зацікавився багатим
місцевим архівом повітового суду, де знайшов цікаві матеріали колишнього козацького полку. На основі архівних джерел він підготував історичний опис Острогозького слобідського полку, що став
його першою спробою студій з історії України. Робота над архівним
матеріалом привела М. І. Костомарова до думки про необхідність
продовжити поглиблене вивчення історії, а тому восени 1837 р. він
знову прибув до Харкова, де продовжив сумлінно слухати лекції
М. М. Луніна та читати історичні книжки [8, с. 100–101; 29, с. 53].
Осмислення прослуханого на лекціях і прочитаного у книжках привело М. І. Костомарова до розмислів теоретичного характеру. В цей період молодий історик замислився над тим, чому його
попередники в історичній науці цікавилися лише видатними державними діячами, законами та установами і нехтували вивченням
народної маси. В результаті він дійшов думки, що минуле слід вивчати не тільки за літописами або записками, а і в народному середовищі [8, с. 101].
Цілком логічно, що, проживаючи на Слобідській Україні,
М. І. Костомаров сконцентрував свою увагу на українському народі,
розпочавши читати праці з української народної поезії М. О. Максимовича та доробок російського фольклориста й етнографа І. П. Сахарова. Це читання привело молодого історика до непідробного
захоплення українською народною поезією та народними думами.
Особливе враження на вченого справила «Запорожская Старина»
І. І. Срезневського, яку він тоді вважав цілком вірогідним джерелом [8, с. 101].
Незабаром через професора А. Л. Метлинського М. І. Костомаров познайомився з ад’юнкт-професором Харківського університету І. І. Срезневським. Зближення з ним сильно посприяло
виникненню осмисленого прагнення М. І. Костомарова вивчити
українську народність. У цей час він перейшов від вивчення українських народних пісень до системного читання української художньої літератури і досить швидко перечитав усе, що було надруковано українською мовою, і водночас вдосконалював свою знання
з цієї мови. Це українознавство так зацікавило М. І. Костомарова,
що він став особисто досліджувати український народ, розпочавши
етнографічні екскурсії із Харкова по навколишніх селах з метою
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народовивчення. Незабаром історик розширив своє знайомство
з українським народом і його історією в Полтаві та на її околицях,
а також у Диканьці [8, с. 101–102].
Книжні відомості про українське минуле М. І. Костомаров
черпав переважно з чотиритомної узагальнюючої праці Д. М. Бантиш-Каменського «История Малой России» (1822). Очевидно, ця
праця теж сприяла поглибленню інтересу вченого-історика до вивчення української народності. У 1838 р. М. І. Костомаров прийняв
рішення писати твори українською мовою. Першими кроками на
цьому шляху стали його україномовні вірші, згодом об’єднані назвою «Українські балади», створив драму «Сава Чалий» [8, с. 104].
Навесні 1838 р. М. І. Костомаров разом із А. Л. Метлинським
виїхав до Москви, де кілька місяців слухав лекції московських професорів, а потiм, перебуваючи у матері у Воронезькій губернії, із захопленням став вивчати німецьку мову і читати в оригіналах твори
німецьких поетів-романтиків Й.-В. Ґ. Ґете і Ф. Шиллера [8, с. 104].
Наприкінці 1830-х – на початку 1840-х рр. М. І. Костомаров
увійшов до інтелектуального кола гуртка харківських романтиків,
який об’єднував учасників ідеєю «відродження малоруської мови
і літератури». До цього кола людей, близьких до молодого історика,
належали Є. П. Гребінка, Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, П. Кореницький, О. О. Корсун, М. М. Петренко, С. Писаревський, Я. І. Щоголев. Особливе враження на М. І. Костомарова справив український
письменник Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, який щирим серцем любив
свою народність. Окрім того, М. І. Костомаров мав також близьке до
себе університетське інтелектуальне коло, до якого належали професори А. Л. Метлинський та О. П. Рославський-Петровський [8,
с. 109–110].
Безумовно, німецький та вітчизняний романтизм мав визначальний вплив на процес формування світогляду М. І. Костомарова
як дослідника романтичного напряму, який сфокусував свою увагу
на вивченні своєрідності української народності як етнокультурної
та історичної спільноти.
У 1840 р. М. І. Костомаров успішно склав у Харківському університеті екзамен на ступінь магістра і отримав дозвіл на написання
магістерської дисертації про значення унії в історії Західної Русі.
Навесні 1841 р. текст цієї праці було представлено на факультет.
Утім, ряд місць дисертації, де йшлося про властолюбство та визиск
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з боку константинопольського патріарха, про аморальність духовенства в західній Русі напередодні унії, про позитивний наслідок
унії, яким став П. Могила та його реформаторська діяльність у православній церкві, викликала несхвалення з боку знаменитого духовного оратора, архієрея І. Борисова. Але вирішальну роль відіграв
відгук на дисертацію російського історика, академіка Петербурзької
АН М. Г. Устрялова, наслідком якого став лист тодішнього міністра
народної просвіти графа С. С. Уварова. У ньому царський сановник
санкціонував спалення всіх надрукованих екземплярів підготовленої
дисертації, хоча й дозволяв писати дисертацію на іншу тему. Зі ста
примірників розданої дисертації М. І. Костомарова вдалося зібрати менше двадцяти, котрі були піддані вогню [8, с. 106, 111–113].
Написана для отримання ступеня магістра історичних наук,
зазначена дисертація стосувалася, здавалося б, окремої, хоча й
однієї з ключових проблем української історії – причин і сутності унії. Проте праця молодого М. І. Костомарова вийшла за межі
конкретної історії і містила цікавий матеріал для історіософського
аналізу. Від самого початку твору автор зосередив увагу на народній
ідеї, на ролі народних мас в історії [9, с. 1].
Текст дисертації містив цікаві узагальнення стосовно ключових
особливостей історичного процесу у Східній Європі. У перший період Русь мала єдність, яка стала запорукою панування православ’я.
Проте від кінця ХІІ ст., за словами М. І. Костомарова, «почалося
пагубне відділення північної половини від південної», і цей процес
супроводжувався внутрішнім послабленням двох частин Русі, котрі
переживали тоді процес роздроблення. Зазначене роз’єднання Північної від Південної Русі завершилося за умов нашестя татар [9, с. 3].
Об’єктом аналізу М. І. Костомарова стала Галичина, або Червона
Русь, котра піддавалася тиску сусідніх народів: монголів, литовців,
угорців і поляків, а згодом потрапила під владарювання Польщі. Як
зазначав історик, у Червоній Русі посилився вплив католицизму.
З часом така сама тенденція простежувалася і в Литві, яка інтегрується з Польщею [9, с. 4–5, 6–8].
З часом Південна Русь відділилася від Північної не тільки в державно-політичному розумінні, а і в церковному відношенні. Стосовно
періоду ХV–ХVІ ст. М. І. Костомаров оперував терміном Малоросія,
розуміючи під нею країну. Річ Посполита, до складу якої входили
поляки, литовці й українці, була зіткана із протиріч як етнічного,
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так і духовно-релігійного характеру. Автор простежив тенденцію
послаблення православ’я на Русі й посилення позицій католицької віри. Водночас він зазначив і претензії Московії, жителі якої
перебували в етнічному й релігійному зв’язку з «русо-литовцями»,
а царі претендували на володіння Києвом, Малоросією та Червоною Руссю. Напередодні унії Русь потребувала «перевороту, котрий
би дарував їй нове життя» [9, с. 9–11, 13–15].
У своїй праці М. І. Костомаров висвітлив приводи, утворення
і проголошення унії 1596 р., причому робив це як історик-народолюбець, крізь призму «необхідності народної». Це не означало,
що народ, на думку вченого, підтримував ідею унії, навпаки, народ
прагнув зіткнутися з цією ідеєю, щоб звільнитися від неї. Проголошення унії всупереч «всім правам народним і людським і рішуче
проти загальної волі» спричинило розкол народу на її прихильників та супротивників. Відтоді унія набула політичного характеру [9,
с. 19, 20]. Як бачимо, молодий історик М. І. Костомаров розглядав
рушійну силу минувшини – н
 арод – у контексті взаємодії духовнорелігійних і політичних чинників.
Історик визначав мету унії крізь призму необхідності визволення
Західної Русі від польського правління і приєднання однієї частини
Русі до іншої. Поєднуючи релігійний і політичний чинники в історії
Східної Європи, М. І. Костомаров розглядав в історичному періоді
1596–1686 рр. такі суб’єкти історичного процесу, як Південно-Західну Русь, або Малоросію, Литву і Білорусь, а також Східну Росію,
тобто мислив категоріями широкого історичного часу і простору.
Вчений досліджував минуле Східної Європи не статично, а динамічно. Він констатував «переродження» Малоросії, яка раніше
була однаковою країною з Литвою, а затим набула своєї своєрідності.
Процес «переродження» Малоросії тривав, за М. І. Костомаровим,
від Брестського собору 1596 р. до її повстання в 1648 р. Наступний
період 1648–1686 рр. характеризувався часом визволення Малоросії, певним поверненням Західної Русі та певним послабленням
Польщі. Якісно інший історичний період тривав від 1686 р. до 1771
р. і був наповнений поступовим падінням Польщі під впливом російської держави і з’єднанням Росії й остаточним розв’язанням задачі унії [9, с. 21–22].
Характерно, що М. І. Костомаров, поряд із духовно-релігійним та політичним, вивчав і соціальне в історії. У розділі «Світські
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класи» дисертації він акцентував увагу на процесі соціального «переродження» Малоросії, сутність якого виявлялося в покозаченні
населення південної частини польської Русі від кінця ХVІ до середини ХVІІ ст. В той час литовський народ, за словами М. І. Костомарова, продовжував йти «по колії рабства», майже весь прийняв
унію, а, насамкінець, і католицтво. Натомість Малоросія стала місцем усіх гноблених, де козаки надавали народу дух свободи і підприємництва. За п’ятдесят років Україна змінилася у соціальному
розумінні: дворянство перейшло на бік поляків, а більша частина
городян і селян перетворилися на козаків. З Галичини частина населення, а особливо молодь, перебиралася «на Вкраїну, на слободу». Тепер народ розділився на прихильників уніатства і козаків.
Козаки стали панівним класом народу в Малоросії, яка готувалася
до розриву з Польщею. Литва, навпаки, наближалася до повного
з’єднання з Польщею [9, с. 27, 28].
У своїй дисертації М. І. Костомаров не залишив поза увагою
й етнічне в історії, яке подавав у взаємодії з духовно-релігійним,
суспільно-політичним, військовим та соціальним. У цьому ракурсі предметом дослідження вченого постали козаки – «особливий
народ, суміш європейського елемента з азіатським, народ, що мав
спільну з Малоросіянами віру і мову і відмінний від них по духу
і звичаях». Козацтво збільшувалося численно, представляло собою
вільне співтовариство, релігійно налаштоване проти католицизму,
деспотії і являло собою справжнє «національне військо».
Так, Малоросія «стала воєнною республікою», «була під правлінням Польщі, але мала всі відбитки самостійності». Зазіхання
поляків на «права і віру» козаків призвели до козацьких повстань,
а згодом до «єдиної війни народної» проти Польщі. В ході цієї війни ідея боротьби за віру з’єдналася з ідеєю звільнення від кріпацтва [9, с. 28–31].
У ході дослідження історичного процесу М. І. Костомаров виокремлював мету історії як головну народну ідею, тісно пов’язуючи
її з чітким усвідомленням концепту свободаризму. Так, аналізуючи
«повстання Малоросії», історик показав його події «як непримиренну брань народів», у якій не могло бути примирення. Головною
народною ідеєю цієї війни стало визволення Малоросії від чужоземного панування. Історик визнавав визрівання передумов для
історичного перевороту, хоча не виключав роль Провидіння, яке
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вивело у слушний момент на арену вождя народу Б. Хмельницького,
котрий очолив боротьбу «за свободу совісті, за незалежність країни».
За цих обставин, на думку вченого, «полякам потрібно було залишити Україну» [9, с. 31].
Розглядаючи роль мас і особистості в історії, М. І. Костомаров
показав, що визволення від Польщі стало справою малоросійського народу. Саме народна необхідність вивела Б. Хмельницького із
бездіяльності. Головною передумовою цього повстання була віра.
Побічну роль, на думку історика, відіграли утиски прав козацьких
та пригноблення народу [9, с. 32].
М. І. Костомаров стверджував, що в ході війни з Польщею
малоросіяни прагнули незалежності. Саме це було їхньою народною вимогою. І це було природно, адже «звичаї, мова, поняття, все
змінилося віками». Малоросіяни вважали московитян «народом
неприязненим». До того самого московське самодержавне правління розходилося з вольними ідеями малоросіян. Проте через
єдність православної віри малоросіяни присягнули московському
царю. «Братське з’єднання двох гілок єдиного народу» М. І. Костомаров охарактеризував як «подію велику» [9, с. 35]. Як бачимо,
вже у ранній період творчості історик визнавав наявність двоєдиного народу, який хоча й мав дві своєрідні гілки, але об’єднувався
єдиною православною вірою і єдиним православним царем.
Історик простежив такий причинно-наслідковий ряд історичних подій: унія спричинила повстання Малоросії, наслідком якого стало з’єднання цієї країни з Московією, а це мало наслідком
27-річну криваву війну. В її ході гетьмани докладали зусиль, щоб
зміцнити незалежність України, але кожна така спроба утверджувала
малоросіян у необхідності з’єднання з московитянами. Ключовим
питанням у ході малоросійської війни, на думку М. І. Костомарова,
було питання віри. Московський мир 1686 р. не вирішив проблему
повністю. Лише утвердження Російської імперії у другій половині
ХVІІІ ст. на колишніх землях Великого князівства Литовського,
тобто на задніпровській Україні та в Білорусі, підкорення Польщі призвело до вирішення питання унії – її не стало [9, с. 37–38].
Таким чином, у своїй першій дисертації М. І. Костомаров виступав як історик-романтик і народолюбець, який поставив у центр
історичного процесу народ з його ідеями, прагненнями та потребами,
а не вождів народних мас. Ключовим мотивом діяльності народної
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маси в історії стало питання віри, яке перепліталося iз соціальними,
політичними, військовими та етнічними чинниками. Дисертант
не виключав із ходу історії і впливу Провидіння. М. І. Костомаров зміг сформулювати мету українського народу («малоросіян»)
в історії – прагнення до незалежності та свободи. Це цілком узгоджувалося із змінами в Малоросії, яка перетворилася на особливу
країну з територією і людністю зі своєрідною мовою, культурою,
вільнолюбними традиціями та прагненнями.
За вищезазначеного, навіть за умов, коли М. І. Костомаров
позитивно оцінював з’єднання двох гілок одного народу та роль
Російської держави у ліквідації унії й захисті віри православної,
дисертація молодого історика містила багато вельми «крамольних»
для імперії місць, а тому була приречена. Адже ідеї народолюбства
та вільнолюбства, які виявилися наскрізними в тексті праці, цілком розходилися з політикою утвердження «єдиної та неподільної»
імперії за часів Миколи І.
У 1842 р. дисертацію М. І. Костомарова було знято із захисту
і майже повністю спалено за наказом царської влади. Цей акт зроблено невипадково, адже у праці проголошувалася і дістала захисту
українська національна ідея. За словами Ю. А. Пінчука, «в ній автор
дав сумарний погляд на історію України, поставивши в центр цієї
історії, як зазначав М. С. Грушевський, боротьбу мас. Це не влаштовувало тогочасну владу і офіціозних учених» [18, с. 7].
Невдача із захистом дисертації не зупинила інтелектуальну діяльність молодого вченого, який продовжував вивчати історичне
минуле засобами історії української літератури, української народної поетичної та пісенної спадщини. В контексті цих досліджень
М. І. Костомаров висловлював й історіософські міркування, розмисли і твердження.
В історіософському баченні раннього М. І. Костомарова простежується визнання українства як окремого народу. З цього погляду
представляє дослідницький інтерес «Обзор сочинений, писанных
на малорусском языке» («Молодик» на 1844 р.), написаний в
1842 р., а виданий у Харкові в наступному 1843 р.
Народ не може існувати без власної мови. Тому вельми важливим є твердження М. І. Костомарова про древнє функціонування
української («малоросійської») мови, яка є «наріччям слов’янського
кореня», а не наріччям великоруської («руської») мови. Ця книж-
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кова мова та література набула розвитку в Малій Русі, натомість
у Великій Русі утворилася своя мова і література. М. І. Костомаров
зазначив великий вплив «руської», а, по суті, староукраїнської мови,
котра сформувалася в Південній Русі, на писемну мову Великоросії.
Невипадково серед кращих східноєвропейських інтелектуалів-проповідників першої половини ХVІІІ ст. дисертант називав українців
(«малоросіян»). Лише з часом, з останньої чверті ХVІІІ ст., коли імперія утвердилася в західних та південних областях Східної Європи, російська мова стала витісняти «руську», або українську мову.
В наступний період (в першій половині ХІХ ст.) в Європі утвердилася ідея народності й посилився інтерес до свого, оригінального,
національного. Ця тенденція закріпилася і в Україні («Малоросії»)
[7, с. 280–282].
Визнаючи малоросіян народом багаточисленним і єдиним
«по вірі і племені» з великоросіянами, М. І. Костомаров водночас зазначав: «Але народність Малоросії є особлива, відмінна від
народності великоросійської…». Не менш важливо, що молодий
дослідник звернув увагу на те, що ідея народності спонукала до
розвитку своєрідну малоросійську літературу, початок якої поклав
І. П. Котляревський, а створив Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Поетичною формою цієї літератури оволодів надзвичайно талановитий
Т. Г. Шевченко [7, с. 282–293].
З історіософського погляду цікаві міркування М. І. Костомарова про те, що Малоросія по життю історичному вже виконала свою
місію, надану Богом-творцем. «Древнє життя помирає в ній (Малоросії. – Авт.), – стверджував мислитель, – а нове тільки починає
проявлятися». Останню частину фрази можна тлумачити як натяк
на вияв майбутнього відродження. Підставою цього є усвідомлення М. І. Костомаровим Малоросії як країни юної за ступенем освіти.
Очевидно, що молодий дослідник пов’язував майбутнє її відродження з поступом освіченості українського суспільства [7, с. 287–288].
Висновки. Виходячи з вищезазначеного, можна стверджувати,
що процес формування і становлення історіософських поглядів
М. І. Костомарова відбувався безперервно у 1830-х – першій половині 1840-х рр. У харківський період інтелектуальної діяльності відбулося інтенсивне формування історіософського бачення
М. І. Костомарова.
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Складовими генезису історіософії молодого М. І. Костомарова були такі зарубіжні чинники, як французьке просвітництво,
німецький і польський романтизм, німецька ідеалістична класична філософія й методологія позитивізму. Важливий вплив мали й
вітчизняні фактори: український романтизм, народолюбство та
слов’янофільство. Особливе місце в генезисі історіософії мислителя посідав християнський світогляд. Головним джерельним інструментарієм, за допомогою якого формувалися й утверджувалися ідеї
М. І. Костомарова, були українська література, пісенна та поетична
народна творчість, історія.
У своїй першій дисертації «Про причини і характер унії в Західній
Росії» М. І. Костомаров виступав як історик-романтик і народолюбець, який поставив у центр історичного процесу народ з його ідеями, прагненнями та потребами, а не вождів народних мас. Ключовим
мотивом діяльності народної маси в історії стало питання віри, яке
перепліталося iз соціальними, політичними, військовими та етнічними
чинниками. Дисертант не виключав із ходу історії і впливу Провидіння. М. І. Костомаров зміг сформулювати мету українського народу
(«малоросіян») в історії – п
 рагнення до незалежності та свободи. Це
цілком узгоджувалося із змінами в Малоросії, яка перетворилася на
особливу країну з територією і людністю зі своєрідною мовою, культурою, вільнолюбними традиціями та прагненнями.
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
В ІСТОРІОСОФСЬКОМУ ОСЯГНЕННІ
МОЛОДОГО П. О. КУЛІША
Розглянуто чинники формування й утвердження історіософських поглядів
молодого П. О. Куліша стосовно історії України. Показано український патріотичний
і телеологічний смисли романтичної історіософії мислителя та основні актуалізовані
ним проблеми у важливих прозових і поетичних художніх та публіцистичних творах,
написаних протягом 1843–1846 рр.: історіогенези, змісту та етапів української історії,
факторів її розвитку, українського історичного часу та простору. Філософ окреслив хід
української історії з періоду київських князів до другої половини XVII ст., розглянув
історичну орієнтацію України в центрально-східноєвропейському просторі, внутрішні
й зовнішні механізми історичного вибору в контексті боротьби різних суспільних сил,
з’ясував сенс людського буття в історії, роль у ній світського та духовного начал.
Ключові слова: історія України, історіософські проблеми, молодий П. О. Куліш, мислитель-романтик.

ИСТОРИЯ УКРАИНЫ
В ИСТОРИОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
МОЛОДОГО П. А. КУЛИША
Рассмотрены факторы формирования и утверждения историософских
взглядов молодого П. А. Кулиша относительно истории Украины. Показаны украинский патриотический и телеологический смыслы романтической историософии
мыслителя и основные актуализированные им проблемы в важных прозаических
и поэтических художественных и публицистических произведениях, написанных
в течение 1843–1846 гг.: историогенезы, содержания и этапов украинской истории,
факторов ее развития, украинского исторического времени и пространства. Философ
очертил ход украинской истории с периода киевских князей до второй половины XVII в.,
рассмотрел историческую ориентацию Украины в центрально-восточноевропейском
пространстве, внутренние и внешние механизмы исторического выбора в контексте
борьбы различных общественных сил, выяснил смысл человеческого бытия в истории,
роль в ней светского и духовного начал.
Ключевые слова: история Украины, историософские проблемы, молодой
П. А. Кулиш, мыслитель-романтик.

YOUNG P. A. KULISH’S
HISTORIOSOPHICAL UNDERSTANDING
OF HISTORY OF UKRAINE
The author studies how young P. Kulish`s historiosophical views about history
of Ukraine were formed and consolidated. It is pointed out that Kulishe`s romantic histo-
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riosophy had patriotic and teleological roots. It has been shown that during 1843–1846. Kulish
wrote some important prose and poetic fiction and public works, where he considered about
origin of Ukrainian history, studied its main events and stages, highlighted the importance
of its social, spiritual, national and personal factors. The philosopher outlined the course
of time in Ukrainian history from the period of the Kievan princes to the second half of the
XVII‑th century, discussed historical orientation of Ukraine in Central-Eastern European
area, internal and external features of historical choice of Ukraine in the context of struggle
between different social forces. P. Kulish also defined the meaning of human life in history,
the role of secular and spiritual components for it.
Keywords: history of Ukraine, historiosophical issues, early years of P. A. Kulish,
thinker-romantic.

У

багатогранній творчості П. О. Куліша (1819–
1897) як інтелектуала й мислителя своє місце
посіла його історіософська думка, яка пронизує
популярні історичні нариси та історичні монографії, літературні
прозові та поетичні твори. Не можна не помітити, що в останні десятиліття ця цікава частина творчої спадщини мислителя привертає все більшу увагу дослідників. Історіософія П. О. Куліша, зокрема його молодого періоду, стала об’єктом наукових статей таких авторів, як О. Грушевський, В. Івашків, О. Ковальчук, О. Коробов, Є. Нахлік, Л. Похила, О. Ясь [1; 2; 8; 9; 14; 16; 17] та навіть
окремих розділів монографічних досліджень, зокрема Є. Нахліка
[15, с. 308–355]. Втім, творча спадщина П. О. Куліша ще тількино повертається до читача, а тому не можна вести мову про повне
опанування його історіософських думок та розмислів, часто розсіяних по багатьох різнорідних працях. За цих обставин чергове
прочитання історіософського доробку мислителя є цілком доцільним, що й актуалізує дану статтю, яка має на меті розкрити
його історіософське осягнення історії України в молодий період
інтелектуальної діяльності, тобто до заслання після розгрому Кирило-Мефодіївського товариства.
Історіософське бачення П. О. Куліша з молодих років було
україноцентричним. Причини цього факту слід шукати і в походженні Пантелеймона Олександровича, батько якого був зі старого козацького роду, а деякі предки належали до військових товаришів, до сотенних отаманів. Усе це свідчило про достатньо давню, понад двохсотлітню історичну козацьку родинну традицію,
яка, напевно, впливала на юнака на генетичному рівні. Безперечно, свою роль у формуванні світогляду молодого П. О. Куліша ві-
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діграла й українська атмосфера провінційного містечка Воронежа
Глухівського повіту Чернігівської губернії, де 1819 р. він народився і зростав. Назавжди Пантелеймон Куліш запам’ятав атмосферу батьківського хутора під Воронежем, куди влітку збиралися всі
домочадці та влаштовувалася своєрідна, родинна «Січ Запорозька». Звичайно, свій вплив на сина мала і мати, проста й неписьменна, але розумна жінка, яка набралася живої народної мудрості
та «вела премудрі речі» у дрібних дворянських світлицях рідного
міста, де часто згадували старовину, співали українських пісень.
На батьківському хуторі проживала й сусідка – У. Т. Мужиловська, до якої в родині Кулішів ставилися з великою шаною. Ця
пані належала до людей «вищого товариства» і позитивно впливала на підлітка, ставши йому «за другу матір». У результаті «демократична душа отрока зробилася а р и с т о к р а т и ч н о ю». Вкупі
з матір’ю дяк Ондрій та У. Т. Мужиловська зробили все, щоби здібний Панько закінчив повітове училище, а потiм вступив до гімназії [10, с. 234–239].
Cхильність П. О. Куліша до теоретизування, історіософських
розмислів та узагальнень цілком пояснюються глибиною його інтелекту та широтою уподобань, що виявилися ще в юнацькі та
молоді роки. Так, він без учителя опанував шість іноземних мов
та читав іноземні книжки, вчився грати на скрипці, столярував,
брався до хутірського господарства тощо. Невипадково, отримуючи освіту у Новгород-Сіверському повітовому училищі, а потiм
у тамтешній гімназії, юнак швидко став першим учнем. У старших класах гімназії Пантелеймон зацікавився українською літературою, читав художні твори П. П. Гулака-Артемовського,
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, М. В. Гоголя, українські народні думи
і пісні М. О. Максимовича. Безперечно, прозове українське письменство та фольклорно-етнографічна спадщина сфокусували
увагу П. О. Куліша на українській народності, її історії. На світогляд П. О. Куліша вплинули і твори видатних майстрів слова: німецьких поетів і мислителів епохи Просвітництва Й. В. Гете та
Й. К. Ф. Шиллера, російських поетів О. С. Пушкіна, В. А. Жуковського та ін. [10, с. 240–242].
Любов до рідної минувшини утверджувалася не тільки внаслідок книжного кола читання, а й у ході безпосереднього спілкування П. О. Куліша з простим народом, зокрема з народними коб-
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зарями або дідами-старожилами. У 1836 р. юнак закінчив п’ятий
клас Новгород-Сіверської гімназії, але коштів продовжувати навчання у батька не було. Прийшлося Пантелеймону набиратися
життєвого досвіду, знань про реальне життя у процесі своїх перших спроб педагогічної діяльності в якості домашнього наставника панських дітей. Але в душі молодого вчителя запанувала думка
вступити до Університету Св. Володимира у Києві. Ця мрія справдилася лише у 1839 р., коли молодий П. О. Куліш став студентомвільнослухачем історико-філологічного відділення філософського факультету [10, с. 242, 243].
Винятково важливе значення для подальшого утвердження світогляду П. О. Куліша мало його знайомство в університеті
з професором «руської словесності» М. О. Максимовичем, з яким
він читав й аналізував українські народні пісні, захопився англійським та шотландським письменником-романтиком історичного
жанру В. Скоттом, став пізнавати закони мистецтва. Із листа до
М. Д. Білозерського від 14 вересня 1842 р. дізнаємося про його зацікавленість «Історією русів», а також малоросійськими народними піснями, виданням яких молодий історик прагнув зайнятися
[10, с. 244, 633; 11, с. 10].
За рекомендацією М. О. Максимовича П. О. Куліш, який
потерпав від злиднів, отримав допомогу від інспектора училищ
Київського учбового округу М. В. Юзефовича – місця учителем
спочатку у Луцькому повітовому дворянському училищі, а потім
у Києво-Печерському та Києво-Подільському дворянських училищах, одержував від нього усякі книжки та рукописи. Інспектор допоміг П. О. Кулішу опублікувати в Києві роман «Михайло
Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет назад» (1843).
Щоправда, російський письменник та журналіст О. І. Сенковський відгукнувся на цей роман негативною рецензією. З цього приводу П. О. Куліш писав російському історику М. П. Погодіну 27 квітня 1843 р. про те, що його критик «спотворює історію
Малоросії і без церемонії робить нас поляками, чим ми в жодному
випадку бути не бажаємо…». Відчуваючи себе українцем, П. О. Куліш став на захист «Истории Малороссии» М. А. Маркевича, яка
теж піддавалася критиці з боку О. І. Сенковського [10, с. 244, 633;
11, с. 17, 18, 355].
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У листі до М. П. Погодіна від 2 березня 1843 р. П. О. Куліш
сповіщав про свій намір написати, як він підкреслював, історію
Малоросії. Напевно, ця праця замислювалася як узагальнюючий
синтез, оскільки її автор прагнув видати спочатку всі малоросійські літописи, малоросійські пісні, народні перекази, легенди, міфологію, прислів’я, історію малоросійських прізвищ. Усе це мало
стати джерельним фундаментом узагальнюючої праці. У цьому самому листі П. О. Куліш прохав М. П. Погодіна організувати негайну пересилку до Києва цілої низки наукових праць з історії Росії та України, зокрема М. М. Карамзіна, М. Г. Устрялова,
Г. Л. де Боплана, Д. М. Бантиша-Каменського, М. А. Маркевича,
літературні твори М. В. Гоголя, О. С. Пушкіна, В. Скотта, Повне зібрання руських літописів [11, с. 13–15].
Як свідчить лист П. О. Куліша до М. В. Юзефовича від 15 квітня 1843 р., предметом його особливої уваги став твір М. В. Гоголя
«Тарас Бульба», у якому його автор «більше тепер вчитався в малоросійську старовину, глибше вдивився в душу південних русів і виразив у «Тарасi Бульбi» численні риси народного характеру, побуту і воєнних «звичаїв козацьких». Напевно, приклад М. В. Гоголя
у справі вивчення української історії припав до душі П. О. Куліша.
Прагнучи детально вивчити українську минувшину, він замовляв
собі у Київ праці як українських, так і польських авторів, історичні першоджерела [11, с. 16, 17].
Це був час великого творчого захоплення улюбленою справою. Відчуваючи небачений притік творчих сил, П. О. Куліш записав у своєму щоденнику: «Те, що зазвичай називають щастям,
ллється на мене рікою». Запорукою цього стану душі П. О. Куліша
стала, як він зізнавався, любов до нього з боку багатьох достойних
людей, а також його особиста впевненість у незмінності своїх чеснот – доброти та благодійності [4, арк. 1, 2].
У «Жизни Куліша» є згадки про ряд «достойних людей», які
увійшли до його інтелектуального кола, коли він учителював
у Києві. Це, зокрема, В. М. Білозерський та Г. М. Білозерська, а за
ними Т. Г. Шевченко і М. І. Костомаров. Всю цю українську молодь об’єднувало прагнення служити рідній Україні. Цьому є чимало підтверджень. Узяти хоча б свідчення Г. Л. Андрузького, який
на допиті у ІІІ відділенні 14 квітня 1847 р. назвав репрезентантів
«малоросійської ідеї» – «поет Шевченко і Куліш – у вищому сту-
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пені». Характеризуючи П. О. Куліша, він свідчив, що той «нічого
знати не хотів, крім Малоросії», а Т. Г. Шевченка визнавав «найвидатнішим поетом» [10, с. 248–250; 6, с. 325, 500, 501, 504, 505].
Узагалі 1843 р. вирізнявся активною інтелектуальною працею
П. О. Куліша. Від 20 червня до 1 липня 1843 р. П. О. Куліш на одному диханні написав «Книгу о ділах народу українського і славного Війська козацького Запорозького». Ця невелика за обсягом
праця є не тільки свідченням його захоплення минувшиною власного народу, а й схильністю до історіософських розмислів та узагальнень.
Твір молодого патріота, українського народолюбця позитивно оцінив минуле рідної землі та народу, зазначив жертовність
українців, які виділялися поміж інших народів своїми відважними
і шляхетними подвигами на користь християнства, своєю вірою
і любов’ю до рідної батьківщини. Разом із тим П. О. Куліш актуалізував проблему історичної пам’яті, котра вельми важлива для
розуміння минулої і недавньої слави українців, значущості в історії Гетьманщини, України, козацтва. Втрата історичної пам’яті
про власну славну історію, втрата освіченості й гідності призводить до перетворення народу на тварин, а колишню еліту, збіднілу
духом, перетворює на асимільованих й короткозорих слуг домінуючих народів (німців та французів), відірваних від власного народу, котрий здобув презирливі характеристики «мужиків і хохлів»
[6, с. 66].
Причиною такого розколу «найкращої на землі сім’ї, сім’ї
української», під якою П. О. Куліш розумів українську національну спільноту, він вважав історичне безпам’ятство, за якого нащадки забували своїх славних предків, таких як С. Наливайко,
П. Сагайдачний, Б. Хмельницький, П. Дорошенко, П. Полуботок, справді найдостойніших, і шанували чужих історичних героїв. Молодий мислитель правомірно зазначав, що сусідні народи не
надають діянням козаків належної шани, а самі українці не прокинулися від «іноземного чаду». Водночас він позитивно оптимістично розглядав майбуття рідного народу, вважаючи, що українці
звернуться до своєї минувшині, до своїх пісень, до своєї колоритної мови і відродять минулу славу предків. Це стане запорукою
відродження України, яка оживиться, відчує свої моральні сили та
оновиться у своєму юнацтві [6, с. 66, 67].
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У творі помітно відчувається релігійність автора, який вважав, що саме Бог обрав славну Україну найблагодатнішою (благочестивою) землею у світі. Як істинний християнин, П. О. Куліш
розглядав дохристиянський, найдавніший період рідної історії як
час «темноти розуму» і високо оцінював діяльність князя Володимира І у справі християнізації Києва та України. Проте наступний період, після Великого князя Володимира, характеризував як
«великі смути», коли не стало єдиної влади та порядку в Україні.
Нашестя татарського хана Батия на Київ П. О. Куліш розглядав як
кару Бога стосовно України за міжусобну ворожнечу та незгоду.
Внаслідок цього настав час спустошення, руйнації, великого страху та несвободи [6, с. 67, 68].
За цих обставин українська людність добровільна пішла
під владу литовського князя Гедиміна, сподіваючись визволити за його допомогою «Руську землю Україну» «від кормиги татарської». Після 66-річного з’єднання України з Литвою український народ разом із литовським пристав до поляків «як рівний до
рівних і вольний до вольних». Попри ці історичні метаморфози,
П. О. Куліш простежував єдину українську історичну лінійність,
показуючи спадкоємність назв Русі та України, розглядав останню як «рідну матір нашу» [6, с. 69].
Мислитель приділяв багато уваги козацькому періоду української історії, характеризував українців як «народ божий», котрий шанує такі цінності, як віру християнську та славу козацьку. П. О. Куліш послідовно показав читачам звитяжну діяльність
перших українських гетьманів, указуючи на їхні чесноти. Особливо акцентував автор на такому помітному явищі, як «людославная
Запорозькая Січ» [6, с. 69–77].
П. О. Куліш довів виклад подій української історії до козацько-селянських повстань 1637 р., коли козацтво боронило віру
християнську. Мислитель простежив, як «Україна бідовала», як
«от тоді вже ляхи зовсім Україну опанували…», як «стала тривога
на Вкраїні…». Він змалював, як «бідна Україна» «зовсім погибала», а тільки Бог «такії муки на нас грішних посилав» [6, с. 78–80].
У тому самому 1843 р. П. О. Куліш написав свою історичну
хроніку у віршах «Україна. Од початку Вкраїни до батька Хмельницького» (К., 1843). У цій поетичній «епопеї», стилізованій під
українські народні думи, автор зробив спробу відтворити багато-
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вікове історичне минуле України. Точну дату і місце написання
поеми встановити непросто. За її списком, виявленим під час обшуку в кирило-мефодіївця Г. Л. Андрузького, наприкінці тексту
П. О. Куліш чітко позначив місце написання твору у «богом береженим граді Києві» та датував час написання квітнем 1843 р.
Проте, скоріше за все, зазначена дата закарбувала період початку роботи над твором або його задуму. Як тут не згадати вказівку
П. О. Куліша у листі до М. П. Погодіна від 15 жовтня 1843 р. про
те, що думка про такий твір «давно лежала у мене (тобто П. О. Куліша. – Авт.) на душі». До того самого у «Жизни Куліша», написаній 1867 р., йшлося про те, що «у Грабовського в домі, поїхавши до
його другим літом, скомпонував Куліш поему «Україна». Ця згадка підкріплюється й тим, що в 1892 р. він же у «Листі до редактора
«Народу» і «Хлібороба»», тобто до М. І. Павлика, згадував: «Писав
я «Україну» над кабінетом в Александрівці», тобто у М. Грабовського» [6, с. 569; 10, с. 244; 11, с. 22, 363].
Дві останні згадки видаються досить правдоподібними.
М. Грабовський був одним із тих, хто з 1843 р. надовго увійшов до
інтелектуального кола П. О. Куліша, мав помітний вплив на його
світогляд і тривалi двадцятирічні інтелектуальні контакти. Це й
невипадково, бо він, відомий польський письменник-романіст,
репрезентант української школи в польському письменстві, літературний критик і публіцист, історик та ідеолог романтизму та
слов’янофільства, який продукував ідеї всеслов’янської єдності,
панславізму, культуртрегерства та благодійності. Зблизили обох
діячів такі чинники, як ідея народності, любов до старовини, збирання етнографічних матеріалів [3, арк. 1, 4, 7, 9, 13; 10, с. 244].
Як писав П. О. Куліш М. В. Юзефовичу 31 липня 1843 р.,
М. Грабовський запросив його на кілька днів до себе в маєток
с. Олександрівка на Чигиринщині й надав у розпорядження свою
бібліотеку та численні папери. Занурившись у ці інтелектуальні
скарби, П. О. Куліш відчував себе «як у раю», якби не безгрошів’я.
Ця інформація цілком узгоджується з даними листа П. О. Куліша
до М. П. Погодіна від 15 жовтня 1843 р. про те, що після довгої
підготовки автор сів і «в 5 днів поема готова».
Така швидкість могла бути зумовлена тим, що з-під пера
П. О. Куліша нещодавно вийшла «Книга о ділах народу українського і славного Війська козацького Запорозького», яка концеп-
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туально й текстологічно вельми близька до поеми «Україна. Од
початку Вкраїни до батька Хмельницького». Та й сама атмосфера,
що панувала у маєтку М. Грабовського, куди у третій декаді липня 1843 р. заїхав П. О. Куліш під час свого відрядження на південь
Київської губернії за дорученням Тимчасової комісії для розгляду
давніх актів, сприяла якнайшвидшому написанню оригінального
і стилізованого «під думи» епічного твору з помітними вставками
зі справжніх та фальсифікованих народних дум, у тому числі взятих із «Запорожской старины» І. І. Срезневського. Написавши поему, П. О. Куліш здобув повну підтримку у М. Грабовського щодо
її негайної публікації [11, с. 19, 22, 362, 363, 366].
Завдяки М. Грабовському перед П. О. Кулішем вперше відкрилися польські матеріали до історії України, а також інтелектуальні контакти з відомими польськими культурними діячами:
колекціонером, бібліофілом, меценатом К. Свідзінським, письменником, публіцистом, видавцем, істориком та філософом
Ю.-І. Крашевським, польським істориком, краєзнавцем та етнографом Е. Л. Руліковським.
М. Грабовський зацікавився ранніми творами П. О. Куліша
і зробив польськомовні переклади уривків з історичної хроніки
у віршах «Україна. Од початку Вкраїни до батька Хмельницького»
та роману «Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят
лет назад». Пізніше, у 1893 р. П. О. Куліш згадував, що знайомство з М. Грабовським, К. Свідзінським, Е. Л. Руліковським привело його до документального осягнення українського минулого
і критичного ставлення до літописних вигадок [3, арк. 2, 11, 20; 10,
с. 244, 245, 11, с. 20].
Про втілення в життя свого задуму – «виразити життя малоросійського народу в епопеї!» – П
 . О. Куліш поділився у листі до
М. В. Юзефовича від 14 серпня 1843 р. Свою незвичайну поетичну і, по суті, історіософську композицію мислитель-поет реалізував у формі народних дум, які, на думку автора, представляли
собою «уривки народної епопеї», наближені до історичної епохи, котра доведена до смерті Я. Остряниці (Острянина). Як писав П. О. Куліш: «Тут поляки доходять до якнайбільшого варварства, душі мучеників возносяться до Бога і просять кари. Кара готується у страшному для Польщі Хмельницькому» [11, с. 20]. То
ж, в авторському задумі міститься телеологічний зміст української
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історії – Хмельниччина подана як відплата Божа полякам за їхні
кривди стосовно українців.
20 жовтня 1843 р. П. О. Куліш сповістив про написання першої частини «України» Т. Г. Шевченка. У своєму листі автор листа
до Кобзаря чи не вперше розкрив свій загальний задум, що передбачав написання й наступних трьох частин поеми: друга з них
мала віддзеркалити епоху Б. Хмельницького, третя – часи «міжусобія» та четверта – добу І. Мазепи та «шведчини» [11, с. 20].
Поема «Україна» П. О. Куліша напоєна українським патріотичним змістом. Для автора Україна є «рідною» та найблагочестивішою у світі землею, а її історія – «давньою», відомою ще до віри
християнської, а згодом овіяною козацькою славою. Задля посилення величі й історичності українців П. О. Куліш на самому початку твору, у зверненні «До земляків», порівнював греків та козаків. Автор звернув увагу читача на козацьких героїв історії, якими
були С. Наливайко та «батько» Богдан, Д. Нечай, С. Морозенко
та «великий лицар» С. Палій [6, с. 531].
Важливою віхою історії Вкраїни український мислитель вважав акт хрещення, здійснений київським Великим князем Володимиром, називаючи його «великим часом». Автор негативно оцінив наступний період «нещасних усобиць», якими скористався
«безбожний Батий», розгромивши Київ. Він зробив висновок, що
будь-яке царство за умов розподільних усобиць приречене на запустіння. Саме це трапилося і з Київським князівством [6, с. 532].
Наслідком навали «безбожних бусурман» хана Батия став період несвободи у Вкраїні. Взагалі тема Бога в історичному процесі постійно присутня на сторінках поеми П. О. Куліша. На руїнах
і попелищах мешканці України апелювали до Бога своїми молитвами, благали допомогти литовському князю Гедиміну звільнити
Україну «з-під кормиги татарської». І ці сподівання справдилися – «сталася велика радість по всій Україні». Утвердження влади Великого князя Литовського в Україні мало берегти рівноправність українців із литовцями, які мали об’єднатися в єдиній державі за формулою:
«Як рівнії з рівними
І вільнії з вільними».
Такий самий принцип, який утвердився в Литовсько-Руській державі, мав стати наріжним у процесі об’єднання українців
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та литовців з поляками. Виявом такої політики рівноправності народів мало стати утвердження в Польщі, у Литві й на Вкраїні влади гетьманів: коронного, литовського та руського [6, с. 532–535].
У центрі уваги П. О. Куліша представ козацький період української історії, сповнений вільнолюбства, збройної боротьби
українських козаків від перших гетьманів, у ході якої боронилася віра християнська, доводилася «слава козацька». Відмітною
подією української історії стало постання «людославної Запорозької Січі». У викладі поетичних дум П. О. Куліша військова складова була основним змістом українського історичного процесу, який
набув розвитку у протистоянні з войовничими сусідами [6, с. 535–
554].
Молодий П. О. Куліш належав до вельми релігійних людей.
Тому не дивно, що, оповідаючи про складний і часто драматичний перебіг української історії, мислитель вказував на її обумовленість помислами Бога святого. При цьому мислитель виділив
«найгіршу, найстрашнішу чвару, що з ляхами та за віру православну стала». Автор негативно змальовував спроби зруйнувати православну церкву, впровадити унії, навернути народ християнський
у віру католицьку. У поетичних рядках П. О. Куліш розгорнув широке полотно історичного українсько-польського протистояння від кінця ХVІ ст., показуючи «велику козацьку силу й славу».
Мислитель відвів чимало місця героям української історії, зокрема таким, як гетьман С. Наливайко, полковник Г. Лобода, гетьман П. Сагайдачний, гетьман Т. Трясило та ін., які відстоювали
свободу власного народу [4, арк. 16; 6, с. 555–564].
За поетичною оповіддю П. О. Куліша, ця боротьба, доведена
до часів виступу гетьмана Я. Остряниці (Острянина), мала жорстокий, безкомпромісний характер:
«Але іскра волі ще раз з-під попелу виривалась,
Лютим пожаром по всій Україні на згубу ворогів
розливалась» [6, с. 565].
Емоційно і не шкодуючи епітетів, П. О. Куліш розкрив особливості панування польської влади в Україні, яка не боялася Божого суду і вела Україну до загибелі напередодні повстання гетьмана Б. Хмельницького. Наприкінці поеми мислитель знову звернувся до провіденційного чинника в історії, апелюючи до волі
Творця у справі історичних змін, звертаючися до сина Божого –
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Ісуса Христа, сподіваючися на помилування ним українського народу [6, с. 567–569].
У листі до М. П. Погодіна від 15 жовтня 1843 р. П. О. Куліш
зізнавався, що вже впродовж року в його голові сидить майже готовий роман, хоча його написання стримується бажанням автора «глибше вивчити історичну епоху», що було непросто за браком матеріалів. Цим літературним твором П. О. Куліш хотів дещо
зробити «для історії Малоросії». Мова йшла про новий роман автора, який стосувався дивного й загадкового часу, що настав після смерті Б. Хмельницького. Пізніше він здобув назву «Чорна
рада». Водночас у тому листі П. О. Куліш оповів М. П. Погодіну
про свою двомісячну літню мандрівку «по Малоросії», результатом якої став підготовлений до друку том матеріалів з українських
народних переказів, легенд та різних заміток із народного побуту
обсягом у 200 сторінок [11, с. 21, 22].
На рубежі 1843–1844 рр. П. О. Куліш розпочав працювати над
своїм українським історичним романом «Чорна рада». Напередодні 1846 р. він завершив свій твір російською мовою, про що написав М. П. Погодіну 17 січня 1846 р., а вже 7 березня 1846 р. сповіщав І. І. Срезневського про свої плани написати «Чорну раду»
по-українські, бо, як зізнавався, володів українською мовою набагато краще, ніж російською. Робота над україномовним текстом
роману просувалася швидко і у квітні того самого року дві третини були вже написано. Весь україномовний варіант роману автор скiнчив до осені 1846 р. Виїхавши до Варшави навесні 1847 р.,
П. О. Куліш сподівався на вихід друком свого роману. Втім, унаслідок розпочатої справи Кирило-Мефодіївського товариства, до
якої притягувався П. О. Куліш, його роман-хроніку було надруковано лише 1857 р. Дана пам’ятка українського письменства цікава не тільки з погляду художнього слова про конкретну історичну
подію – Чорну раду 1663 р. у Ніжині, а й у ракурсі історіософських
розмислів про минуле та історичний вибір України, про сенс історичного буття [11, с. 71, 75, 82, 112, 171; 12].
У центрі уваги П. О. Куліша друга половина ХVІІ ст. – тяжкі
історичні часи для України, яку незабаром після смерті Б. Хмельницького «розідрали надвоє». Проте автор вдавався до історичної
ретроспекції, згадував про основні віхи української історії, починаючи від часів древнього Києва: «Святий город сіяв, як той Єру-
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салим». Саме від «нашого діду Києва» П. О. Куліш вів початки
української історії, згадуючи про київських князів Олега та Святослава, а затим про такі віхи минувшини, як «ясири половецькії» та навалу хана Батия, внаслідок якої «запалав Київ да почали литвини душити нас». Незабаром почалася боротьба з поляками. Новим періодом української минувшини П. О. Куліш визначав козацький, який є спадкоємцем попередньої руської історії:
«Да только козацькою одвагою і держиться на Вкраїні предся Русь
і благочестива віра!». Особлива роль у боротьбі за волю належала
«батьку Хмельницькому» [13, с. 47, 56, 57, 59–61].
Упродовж віків роль сакрального історичного центру в русько-українській минувшині зберігалася за Києвом. П. О. Куліш
згадував цілий ряд відомих історичних діячів, життя та діяльність
яких пов’язані з цим визначним містом. Це, зокрема, П. Сагайдачний, Д. Нечай, С. Морозенко, С. Кішка та ін. Другим знаковим історичним центром у вітчизняній минувшині автор показав
Запорожжя, яке «іспоконвіку було серцем українським», де «воля
ніколи не вмирала, давні традиції ніколи не забувалися, козацькі
предковічні пісні до посліду дней не замовкали…». Запорожжя зажило слави і серед панів, і серед мужиків.
Ще одним чинником в русько-українській історії, за П. О. Кулішем, був церковно-релігійний, православно-християнський,
який мав місце в діяльності і князів, і гетьманів, і воєвод. На думку мислителя, перед духовними цінностями марніють «усяке багатство, усяка слава – усе воно суєта суєт…» [13, с. 63–65, 69].
П. О. Куліш з болем пиcав про торгівлю окремих гетьманів
з поляками за християнські душі, про стан руїни, коли «десять
гетьманів хапаються за булаву», поглиблюючи розкол України,
коли одна частина козацтва орієнтувалася на Польщу, а інша – на
Московію. Висвітлюючи суперечності стосовно подальшої історичної орієнтації України, П. О. Куліш уклав у вуста свого героя
роману гетьмана Я. Сомка ідею «з москалем за руки держатись»,
бо «се ж усе одна Русь». Саме в такий спосіб живилося сподівання за допомогою Бога об’єднати обидва береги Дніпра та підняти «Вкраїну вгору», відновивши велич країни часів Великих київських князів Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха. Таким
чином, ідея «великої, одностайної України» узгоджувалася з ідеєю
спільного для українців та московитих «царя православного і пра-
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ведного», який протиставлявся польському королю, котрий «оддав козаків магнатам на поталу» [13, с. 71, 72, 80].
П. О. Куліш не обходив провіденційного чинника в історії,
коли вкладав у вуста свого літературного персонажа Шрамка думку про те, що «…мабуть, не така Божа воля, щоб Україна з упокоєм хліба-солі уживала!». Поглиблення братовбивчої війни приводило того самого Шрамка до тривожних розмислів: «Чи, може,
приходить уже кінець світу, що возстане свій на свого?». У скрутну
історичну хвилину сучасникам приходили згадки про те, як із Божою поміччю Україну було визволено від поляків, як запанувала
на обох берегах Дніпра вільна земля козацька [13, с. 98, 101].
Однак після Хмельниччини історична ситуація докорінно
змінилася. «Тепер на Вкраїні усе так перевернулось, переплуталося і перемішалось, що навпростець нікуди не проїдеш», – промовляв один із героїв роману Гвинтовка. Але головне, що за цих обставин знецінилося людське життя, яке «не стоїть ніякогісінького
жалю!» [13, с. 110, 114].
За умов внутрішньої дестабілізації української козацької держави посилилися суперечності між городовою козацькою старшиною і запорозькими козаками. Репрезентантом перших був
Я. Сомко, а других – І. Брюховецький. В результаті, як описував
П. О. Куліш ситуацію напередодні Чорної ради в Ніжині 1663 р., –
«…і пішло усе, як у казані кипіти». Не було байдужим до загострення протистояння й московське військо з боярами, яке теж
опинилося під Ніжином. Переможцем на Чорній раді виявився
І. Брюховецький, підтриманий військовою голотою з запорожцями і приведений до царської присяги. «Що вам битися за мою голову, коли погибає Україна! – з болем промовив своїм прихильникам Я. Сомко [13, с. 123, 139, 143, 151, 153].
Можна погодитися зі спостереженням дослідника-кулішознавця Є. К. Нахліка, що в показаному протистоянні між послідовниками старшини городового козацтва (Сомком і Шрамом) та
прибічниками запорозької стихії (Кирилом Туром та ін.) П. О. Куліш показав центральний конфлікт української історії – між державобудівничим і руїнницьким началами. Його загострення у другій половині ХVІІ ст. призвело до трагедії України [14, с. 14].
Показавши Україну за часів І. Брюховецького, П. О. Куліш
увів у роман образ Божого Чоловіка, народного співця, для якого
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цінностями є не гетьманство, багатство, перемога над ворогом чи
слава, а життя «за людське благо», у чому мислитель бачив справжній сенс людського буття. П. О. Куліш віддавав першість божественному началу, коли вів мову про те, що «Іванця Бог гріхом
уже покарав», коли стверджував, що «славному слава у Бога!» [13,
с. 172, 173].
Як бачимо, вже у середині 1840-х рр. П. О. Куліш створив
перший український історичний роман-хроніку, просякнутий історіософськими розмислами про український історичний час від
київських князів до другої половини ХVІІ ст., актуалізував питання про історичну орієнтацію України в центрально-східноєвропейському просторі, про внутрішні й зовнішні механізми історичного вибору в контексті боротьби різних суспільних сил, окреслив
питання сенсу людського буття в історії, ролі в ній світського та
духовного начал.
Важливим виявом інтелектуального життя молодого П. Куліша, який тільки завершив своє перше 25-ліття, стало захоплення
рідною українською історією не тільки в річищі красного письменства, а і у сфері популяризації історичних знань. У 1846 р.
з цією метою ним було написано відповідну працю під назвою
«Повість про український народ». Кулішевий твір було надруковано у Санкт-Петербурзі в російськомовному журналі «Звездочка» видавця О. Й. Ішимової, розрахованому на читачів старшого
шкільного віку.
За обсягом це був виклад історії України від давніх часів до
ХVІІІ ст. включно. Хоча твір написаний популярно і формально
призначався для читання старшими школярами, значення його
виходить далеко за межі жанру шкільного посібника. Як уже зазначав В. Івашків, П. О. Куліш у своїй «Повісті…» «певною мірою синтезував свою науково-історичну концепцію України першої половини 1840-х» [2, с. 11]. Про те, що цей твір вийшов за
межі простої фактографії для дітей свідчить і лист П. О. Куліша
до О. М. Бодянського від 16 липня 1846 р.: «Я бажав би викликати
нею («Повістю про український народ». – Авт.) pro и contra, щоб,
таким чином, остаточно вирішилися деякі питання, що визначають значення українців у моральній діяльності слов’янського
світу». З цього самого погляду має інтерес і лист П. О. Куліша до
І. І. Срезневського від 20 липня 1846 р., у якому йшлося про цей
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твір, написаний, за словами автора, «у вигляді проблеми для історії України». І цілком невипадково «Повість…» П. О. Куліша
викликала інтерес і була розкуплена «українськими панами», як
свідчив автор у листі до П. О. Плетньова від 7 вересня 1846 р. [11,
с. 93, 94, 114].
Від самого початку «Повість…» П. О. Куліша проникнута історіософським розумінням самодостатності українського народу,
його відмінністю від «північноросійського» своєю мовою, одягом,
звичаями і вдачею. Характерно, що молодий український мислитель у своєму розумінні південноруського, або малоруського народу виходив із усвідомлення як народу єдиного, соборного, який
проживає в Російській та Австрійській імперіях [12, с. 53].
За П. О. Кулішем, «наші південні руси, чи українці, мають
свою історію, сповнену героїчних подвигів, захопливих пригод –
від часів Аскольда, Діра, Олега, Ігоря та Святослава». Українська
історія виявлялася у автора як «своя», «героїчна», що йшла вглиб
віків аж до київського князівського періоду. Однак затим українці пережили «тягар татарського рабства», а згодом потрапили під
владу Литви і Польщі [12, с. 53].
Наступний період української історії П. О. Куліш пов’язував
із козацтвом, яке мало дві мети – воювати проти ворогів християнства, тобто татар і турків, та визволити рідну Україну від «деспотичної влади польсько-руських дворян». Як мислитель, П. О. Куліш точно вказав на ключову роль духовно-релігійного фактора
в українській історії польських часів, коли «з іменем пана поєднувалося ім’я католика та гнобителя віри» [12, с. 54, 56].
Зазначивши переплетіння соціального й духовно-національного гноблення, П. О. Куліш показав боротьбу українців за визволення, починаючи від С. Наливайка і П. Сагайдачного, розкрив
невгасимість іскри свободи в історії українського народу, його гідність, пам’ять про свою колишню вольність. Розуміння вітчизняної історії у мислителя було наповнене українським народолюбством. Саме з цього погляду він підходив до оцінки старої української еліти, яка, втративши почуття патріотизму до рідної батьківщини, перейшла на службу чужої держави і стала ворогом власного народу. Здавалося, що Україна загинула назавжди [12, с. 56–66].
Утім, новий історичний шанс Україна отримала завдяки
Б. Хмельницькому, який, за словами П. О. Куліша, був надісланий
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самим Богом. На думку мислителя, український гетьман прагнув
зробити Батьківщину вільною країною, такою як вона була за
«варязько-руських князів». Зауваживши ключову роль Б. Хмельницького у тодішній українській історії, П. О. Куліш сфокусував
увагу на акті «возз’єднання України з Московським царством». Ця
подія докорінно змінила розстановку сил на Сході Європи, де Росія, завдяки Україні, отримала перевагу над Польщею [12, с. 67,
69, 71, 83].
Для П. О. Куліша одним із головних чинників в українській
історії був народний. Так, велич Б. Хмельницького мислитель
пов’язував із любов’ю до нього народу, а невдачі наступних гетьманів – з відсутністю щодо них народної любові. Внутрішні чвари між простим народом, козаками і дворянством призвели до
розколу України на дві частини, що мало важкі наслідки. Взагалі подальша історія України в розумінні П. О. Куліша – не історія народу, а гетьманів, які втратили народну підтримку. Нелюбов
українського народу до І. Мазепи спричинила його поразку, хоча
цей гетьман, на думку мислителя, був прихильником республіки
і сукупної вільної діяльності нації. Поразка повстання І. Мазепи
мала негативний вплив на долю України. За декілька десятиліть
український народ втрачав спочатку свою енергію, а «потім і саме
усвідомлення своїх прав» [12, с. 84–102].
Сутність «Повісті…» П. О. Куліша швидко помітили вдумливі
читачі. Так, у листі К. І. Керстен до О. В. Марковича від 15 грудня 1846 р. йшлося про присутність на багатьох сторінках твору
«демократичного духу» [7, с. 100]. Твори П. О. Куліша «Украина»,
«Повесть об украинском народе» не залишилися непоміченими
ІІІ відділенням під час слідства у справі Кирило-Мефодіївського товариства, зокрема викликали запитання в ході допиту Пантелеймона Олександровича 16 квітня 1847 р. щодо ліберального
способу думок автора. На це П. О. Куліш відповідав, що їх спрямованість спричинилася впливом «пристрасної любові до своєї батьківщини Малоросії». Водночас український діяч пояснив,
що його любов до Малоросії жодним чином не послаблює у ньому
«благодатної любові до нашої спільної вітчизни Росії…». Ця фраза
має ключове значення для усвідомлення у світогляді П. О. Куліша
феномена подвійної лояльності, що наклала відбиток на ряд особливостей історіософії мислителя [6, с. 58].
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Подвійна лояльність П. О. Куліша як мислителя пояснюється
його відчуттям, що «політичне життя Малоросії давно кінчилось»,
а етнографічне життя українців, яке виражалося в мові, костюмах
та звичаях, на його думку, «з кожним роком втрачає свою виразність». Ці розмисли скеровували мислителя до думки, що «Малоросія незабаром зіллється в одне тіло з Росією», про що він писав
у листі до М. В. Юзефовича від 10 вересня 1844 р. Водночас той
самий епістолярій свідчить, що його автор, як щирий український
патріот, попри вищезазначене, мав широкі плани («програму патріотичного подвига») за 10–15 років підготувати багатотомне видання «Жизнь малороссийского народа», яке б увібрало багатющу
народну історико-культурну спадщину [11, с. 40–42].
У цьому самому напрямі були замислені й «Записки о Южной Руси», що, як писав П. О. Куліш до Т. Г. Шевченка у листі від
31 грудня 1844 р., мали б видаватися у Харкові М. І. Костомаровим, ним самим, А. Л. Метлинським та І. І. Срезневським і містили б наукові статті, українські прозу та поезію [11, с. 44, 45]. Ці
плани поступово втілювалися у життя. Вже у 1844–1845 рр. молодий педагог-народолюбець за сприяння М. В. Юзефовича об’їхав
та обійшов Київську губернію. Перше своєрідне «ходіння в народ» дало змогу П. О. Кулішу зібрати цінні матеріали до «Записок
о Южной Руси». В одному із листів до Т. Г. Шевченка він писав,
що здобув зі своєї мандрівки Малоросією «якнайбільші результати». В іншому листі П. О. Куліш зазначав спільну мету: «Розкрити
очі своїм землякам» [10, с. 244, 6, с. 309].
20 березня 1845 р. П. О. Куліш сповістив із Києва про свої
ретельні евристичні пошуки ректора Санкт-Петербурзького університету П. О. Плетньова, який незабаром запропонував талановитому досліднику переїхати до столичного університету, надаючи роботу лектора російської мови. Ця пропозиція була настільки привабливою, що восени 1845 р. П. О. Куліш, який, завдяки
М. В. Юзефовичу, щойно отримав місце учителя Рівненської гімназії, зробив вибір на користь столиці імперії, куди переїхав вже
у листопаді того самого року [11, с. 49, 50, 53, 54, 57, 58, 92].
П. О. Плетньов створив для П. О. Куліша всі необхідні умови. Окрім місця в університеті, він влаштував молодого педагога
старшим учителем словесності у П’ятій столичній гімназії. Все це
давало достойну платню у сумі 1 тис. сріблом на рік. До того само-
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го П. О. Куліш мав у своєму розпорядженні окремий кабінет (кімнату ректора), де можна було писати й читати. Двічі на тиждень
ректор приймав свого підопічного у себе вечорами [11, с. 60, 70,
72; 7, с. 88, 89].
Втім, не матеріальні переваги і ректорська протекція скеровували подальші дії П. О. Куліша. Світоглядним вибором молодого педагога стала українська національна ідентичність. Так, у листі до О. В. Марковича із Санкт-Петербурга від 14 березня 1846 р.
він писав: «Україна та українська мова зробилися тепер моєю істиною святинею». Не менш прикметним є його зізнання у листі до М. П. Погодіна від 13 квітня 1846 р., де він вказував на безбідне столичне життя, але водночас передавав свою нудьгу «тільки
за Малоросією», адже імперська столиця не могла замінити звуки
рідноï мови і краєвид батьківщини [11, с. 60, 70, 72, 80, 81; 7, с. 90].
Для розуміння історіософських розмислів П. О. Куліша важливою є його позиція в усвідомленні свого національного «Я»,
віддзеркалена у листі до М. І. Костомарова від 2 травня 1846 р., де
він докоряв своєму кореспонденту за його хитку позицію між російським (по батькові) й материнським (по матері) походженням.
«Я не можу Вас так любити, як люблю, коли вважаю (Вас. – Авт.)
українцем», – писав П. О. Куліш, вважаючи ім’я українця «дорогоцінним» [11, с. 82, 83].
У листі П. О. Куліша до М. І. Костомарова від 27 червня
1846 р. полеміка між двома діячами тривала. Автор листа стверджував, що вивчення Малоросії не заперечує можливості доторкнутися до європейської освіченості, що у світогляді «україноманів» є не тільки місцеві «мужицькі» цінності, а й загальносвітові, загальнолюдські. Симптоматично, що П. О. Куліш не вважав
контроверсійними християнські й національні цінності. Цікавою
є і думка мислителя про те, що процес розвитку набуває динаміки
спочатку серед дієвих особистостей (елітарної верстви), а згодом
переходить і до народу [11, с. 88, 89].
Як бачимо, серед українських народолюбців часів Кирило-Мефодіївського товариства, до яких належали П. О. Куліш та
М. І. Костомаров, точилися дискусії щодо різних проблем теоретичного характеру, зокрема й історіософських. Утім, це не заважало їм об’єднувати зусилля у практичній діяльності. Так, П. О. Куліш сповіщав О. М. Бодянського у листі від 21 серпня 1846 р., що
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він разом із І. І. Срезневським, А. Л. Метлинським та М. І. Костомаровим з’єднали свої збірки українських пісень в одну і займаються вивченнях усіх варіантів за різними списками [11, с. 103,
104].
Однак навіть успіхи у спільних практичних діях не могли обмежити П. О. Куліша у його критиці невдалих теоретичних висловлювань однодумців. Як видно з його листа до М. І. Костомарова від 11 вересня 1846 р., він піддав критиці висновок свого
адресата в одній із лекцій про те, що «гірка, нікчемна доля України походить від нікчемності душі народу». Він не погоджувався
з «історичними правилами» М. І. Костомарова, виходячи з того,
що «для див Божих» не може бути правил, тобто закономірностей.
На думку П. О. Куліша, благодать Божа дарована всім народам
і звідси виводив можливу історичну перспективу для могутності
кожного народу, відтак і українського. При цьому він наводив позитивні приклади діяльності таких провідників українського народу, як П. Сагайдачний та Б. Хмельницький і засуджував негативний вплив московського уряду, завдяки якому на гетьманстві
утримувалися лише холопи і підніжки, кажучи словами Т. Г. Шевченка. Однак, незважаючи на полеміку, ідейні однодумці були
близькі. Так, у листі до П. О. Плетньова від 29 грудня 1846 р. із
Києва П. О. Куліш стверджував: «Але Костомаров і Шевченко як
і раніше до мене прив’язані» [11, с. 114, 115, 137].
Є всі підстави стверджувати, що український патріотизм
П. О. Куліша був глибоко закорінений у його світогляді і навіть
у приватному житті. Свідченням цього є його лист із Варшави до
П. О. Чуйкевича в Кам’янець-Подільський про одруження та подорож за кордон. У ньому, зокрема, йшлося про дружину Пантелеймона Олександровича – Олександру Михайлівну Куліш
(в дівоцтві – Білозерська): «Так, я щасливий своєю жінкою: така
украї[н]ка, що просто захоплення! Шевченка напам’ять знає,
а в історії заткне за пояс іншого й скубента». І така характеристика сходилася з оцінкою у відношенні шефа жандармів О. Ф. Орлова до міністра внутрішніх справ Л. О. Перовського від 31 травня
1847 р. про встановлення за О. М. Куліш таємного нагляду, оскільки вона (О. М. Куліш. – Авт.) «звертає на себе увагу надмірною
любов’ю до батьківщини своєї, Малоросії» [6, с. 32, 86].
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Як свідчить висновок ІІІ відділення про справу П. О. Куліша
та встановлення таємного нагляду за його дружиною О. М. Куліш, спростування українського діяча щодо своєї участі у Кирило-Мефодіївському товаристві не розвіяли обвинувачень щодо
нього. У документі йшлося про його жваве листування з М. І. Гулаком, М. І. Костомаровим, В. М. Білозерським та іншими кирило-мефодіївцями, де він будь-де висловлював надмірну любов до
батьківщини – Малоросії. Тими самими думками пронизані твори П. О. Куліша – «Повесть об украинском народе», «Украйна» та
«Михайло Чарнышенко».
Жандарми помітили, що автор зазначених творів подавав історію малоросіян як чи найпомітніше явище серед усіх історій,
славу свого народу називав всесвітньою, натякав, що в українському народі ще не зник дух любові до вольностей, не схвально
ставився до гноблення і придушення прав українців з боку Петра І
та його наступників. Незважаючи на заперечення П. О. Кулішем
своєї участі у Кирило-Мефодіївському товаристві, жандармський
висновок засвідчував покарання П. О. Куліша чотиримісячним
перебуванням в Олексіївському равеліні, а затим відправкою на
службу до Вологди. За українським діячем встановлювався найсуворіший нагляд з позбавленням права перебувати в Україні та за
кордоном. До того самого йому було заборонено писати, а вищезазначені твори було заборонено й вилучено із продажу [5, с. 70;
6, с. 80, 81].
Таким чином, прозова, поетична літературна та науково-історична творчість молодого П. О. Куліша періоду 1843–1846 рр.
була проникнута глибоким історіософським викладом та узагальненнями, які мають україноцентричний характер. Генезис поглядів мислителя слід шукати в історичній козацькій родинній традиції, книжковому колі читання українського письменства, наукових праць, фольклорно-етнографічній спадщині українства,
безпосередньому спілкуванні з простим народом та рядом «достойних людей», які увійшли до його інтелектуального кола в Києві, зокрема, такими, як В. М. Білозерський та Г. М. Білозерська,
Т. Г. Шевченко і М. І. Костомаров. Свою роль відіграли й інтелектуальні контакти з відомими польськими культурними діячами, особливо М. Грабовським. Усі ці чинники сфокусували увагу П. О. Куліша на українській народності як «народі божому», на
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українській історії з її християнськими та демократичними цінностями, історичними традиціями.
Наслідком розмислів молодого П. О. Куліша стали такі твори,
як роман «Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят
лет назад», «Книга о ділах народу українського і славного Війська
козацького Запорозького», історична хроніка у віршах «Україна.
Од початку Вкраїни до батька Хмельницького», український історичний роман-хроніка «Чорна рада», «Повість про український
народ», які актуалізували історіософські проблеми української історіогенези, основного змісту, етапів української минувшини в їх
історичному зв’язку, роль таких чинників в історії, як соціальний
(народний), духовно-національний, персоналістичний. В працях
мислителя порушено проблеми українського історичного часу від
київських князів до другої половини ХVІІ ст., розглянуто історичну орієнтацію України в центрально-східноєвропейському просторі, внутрішні й зовнішні механізми історичного вибору в контексті боротьби різних суспільних сил, окреслено сенс людського
буття в історії, роль у ній світського та духовного начал. Все це
свідчило про достатню глибину історіософських узагальнень молодого українського інтелектуала-патріота, який працював як
мислитель-романтик.
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ІСТОРІОСОФІЇ
В. Б. АНТОНОВИЧА: ІСТОРІОГРАФІЧНА
ТРАДИЦІЯ ТА СУЧАСНІ РЕФЛЕКСІЇ
Розглянуто генезис історіософських поглядів В. Б. Антоновича, показано впливи на світогляд ученого просвітницької, романтичної та позитивістської
інтелектуальної думки Західної та Центральної Європи, Росії й України. Вчений
поєднував науково-освітню та суспільну діяльність, був ідейним лідером національно-культурницької, ліберально-демократичної, поступової течії в українському національному русі, що теж позначилося на його історіософських поглядах. У контексті
історіографічної традиції та сучасних рефлексій висвітлено основні історіософські
проблеми у творчій спадщині В. Б. Антоновича, зокрема сутність, мету, рушійні
сили та періоди українського історичного процесу, багатофакторне його розуміння,
усвідомлення в ньому ролі громади, держави та особи. Підкреслено, що історіософія
історії України В. Б. Антоновича ґрунтувалася на началах ідеології українського народолюбства та методології позитивізму.
Ключові слова: історія України, історіософія, В. Антонович, історіографічна
традиція.

ИСТОРИЯ УКРАИНЫ
В ИСТОРИОСОФИИ В. Б. АНТОНОВИЧА:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
И СОВРЕМЕННЫЕ РЕФЛЕКСИИ
Рассмотрен генезис историософских взглядов В. Б. Антоновича, показано влияние на мировоззрение ученого просветительской, романтической и позитивистской интеллектуальной мысли Западной и Центральной Европы, России
и Украины. Ученый совмещал научно-образовательную и общественную деятельность, был идейным лидером национально-культурнического, либерально-демократического, эволюционного течения в украинском национальном движении, что
тоже сказалось на его историософских взглядах. В контексте историографической
традиции и современных рефлексий освещены основные историософские проблемы
в творческом наследии В. Б. Антоновича, в частности сущность, цели, движущие силы
и периоды украинского исторического процесса, многофакторное его понимание, осознание в нем роли общины, государства и личности. Подчеркнуто, что историософия
истории Украины В. Б. Антоновича основывалась на началах идеологии украинского
народолюбия и методологии позитивизма.
Ключевые слова: история Украины, историософия, В. Антонович, историографическая традиция.
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THE HISTORY OF UKRAINE IN THE
HISTORIOSOPHY OF V. B. ANTONOVICH:
THE HISTORIOGRAPHICAL TRADITION
AND MODERN REFLECTIONS
The genesis of the historiosophical views of V. B. Antonovich was considered,
the influence of the educational, romantic and positivistic intellectual thought in Western
and Central Europe, Russia and Ukraine to the worldview of the scientist were shown in
the article. It must be stressed, that the scientist was combined the research and academic
and social activities, he was the ideologic leader of the national and cultural, liberal
and democratic, gradual currents in the Ukrainian national movement, which also were
impacted on its historiosophical views. The main historiosophical issues, including the
essence, the aim, the motive forces and periods of the Ukrainian historical process, his
multifactorial understanding, awareness the role of the community, state and the individuals
in the context of the historiographical tradition and modern reflections in the creative
heritage of V. B. Antonovich were highlighted. The historiosophy of the Ukrainian history
of V. B. Antonovich was based on the ideological principles of the Ukrainian narodolyub
movement and methodology of positivism.
Keywords: history of Ukraine, historiosophy, V. B. Antonovich, historiographical.

Н

епересічна роль В. Б. Антоновича в історії українського національного руху та української інтелектуальної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. загальновизнана і зазначалася як його сучасниками,
так і представниками новітньої української історіографії [19, с. 62,
63; 20, c. 105; 24, с. 93; 30, с. 61; 29, с. 128, 129; 17, с. 220]. Творча
спадщина визначного українського вченого та громадського діяча є чудовим свідченням не тільки суттєвого прирощення джерельної бази з історії України, актуалізації значного масиву конкретно-історичного матеріалу, а й оригінальними розмислами,
інтерпретаціями та узагальненнями. Важливо, що В. Б. Антонович зробив помітний внесок у розвиток української філософії історії, зокрема історіософії історії України. Ця наукова проблема,
як складова оригінального інтелектуального доробку вченого, потребує ретельного розгляду й узагальнення, оскільки стосується
концептуального осягнення історії України, теоретико-світоглядного усвідомлення історичної долі українського народу-нації в історичній ретроспекції та перспективі одним із лідерів української
інтелектуальної еліти другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
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Звичайно, важливий історіософський доробок В. Б. Антоновича не залишився поза увагою сучасних українських істориків.
Так, ще в 1997 р. В. І. Ульяновський та В. А. Короткий в монографії «Володимир Антонович: образ на тлі епохи» поміж інших сюжетів розглянули концепцію української історії в контексті середньовічної України у працях видатного дослідника [32, с. 93–101].
У 2006 р. узагальнюючий погляд на «певну історіософську систему» В. Б. Антоновича представив О. І. Кіян [26]. Постать В. Б. Антоновича у контексті західноєвропейських впливів на українську
інтелігенцію Наддніпрянщини ХІХ ст. та українських інтелектуальних зв’язків розглядав автор цих слів у своїх статтях 2009 та
2012 рр. [28, с. 54–56; 29]. У монографії І. Б. Гирича «Українські
інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок
ХХ ст.) (К., 2014) акцентовано на ролі В. Б. Антоновича у творенні
історіософських засад українського відродження [17, с. 212–223].
Відомі цікаві напрацювання О. М. Богдашиної [16] та інших сучасних дослідників, які проливають світло на важливі аспекти історіософських поглядів В. Б. Антоновича.
Мета даної статті полягає в тому, щоб на основі першоджерел
та літератури реконструювати процес історіософського осягнення
історії України В. Б. Антоновичем. При цьому автор ставить перед
собою завдання розкрити витоки, сутність та особливості історіософії історії України видатного вченого, який діяв у рамках позитивістської парадигми історії.
Розглянемо теоретико-методологічні впливи та засади, що
стали основою історіософського усвідомлення історії України В. Б. Антоновичем. Формування вченого-історика відбувалося в той час, коли в українському історіописанні на зміну романтичної історичної парадигми приходило позитивістське розуміння минувшини. Втім, є всі підстави вести мову й про значні
західноєвропейські просвітницькі впливи на його світогляд. Тут
слід назвати французьких просвітителів-енциклопедистів, зокрема Вольтера (Ф. М. Аруе), Д. Дідро, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та ін., якими молодий В. Б. Антонович, за словами В. Г. Ляскоронського, «буквально зачитувався», чому сприяло досконале
знання ним французької мови. Сам В. Б. Антонович згадував, що
під впливом французьких енциклопедистів склався його світогляд [24, с. 80–81; 6, с. 172]. Ще Ф. П. Матушевський зазначав, що
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просвітительська спадщина французьких енциклопедистів здатна
була прищепити молодому історику ідеї раціоналізму й матеріалізму у сфері релігії й етики та демократичні ідеї братерства, рівності й волі у сфері соціальній й політичній [25, с. 10–11].
Безперечно, ряд важливих елементів просвітницького світогляду мали наслідком формування в його поглядах демократичних, або, кажучи українською термінологією ХІХ ст., народолюбних ідеалів. Водночас раціоналізм французьких просвітителів, напевно, став одним із тих світоглядних ланцюжків, що сполучили
В. Б. Антоновича з позитивістською методологією історії. Разом із
тим цінності братерства, рівності та волі, притаманні світогляду
французьких просвітителів, могли привести молодого дослідника
до фокусування уваги саме на історії українського народу, перебіг якої такий багатий на боротьбу за свободу та на демократичні
традиції громади. Багатовимірність просвітницької ідеології, яка
проникала у сфери релігії та етики, соціуму та політики, закладала основи багатофакторного розуміння історичного процесу і, гадаю, стала одним із чинників, що в перспективі привели В. Б. Антоновича до сприйняття позитивістської теорії факторів.
Цілком не випадково М. С. Грушевський зазначав, що
В. Б. Антонович вважав себе «учеником французьких енциклопедистів» та і в подальший період діяльності визнавав своїм «найкращим дороговказом ідеї французької літератури, доволі близько
підходячи до французького позитивізму і агностицизму другої половини ХІХ ст.» [18, с. 120].
Поряд із французьким просвітительством на світогляд
В. Б. Антоновича, як історика та історіософа, помітний вплив
справила французька інтелектуальна традиція ХІХ ст. в широкому розумінні цього слова. У цьому контексті його інтелектуальними попередниками були французькі історики, соціологи, філософи, суспільно-політичні діячі, зокрема О. Тьєррі, І. Тен, Ф. Гізо,
Е. Літре, Ж. А. Н. Кондорсе, А. Сен-Сімон, А. Токвіль, Н. Д. Фюстель де Куланж, Л. Блан, П. Ж. Прудон та ін., творча спадщина
яких позначилася на професійних поглядах українського вченого.
Цей очевидний факт вже був предметом неодноразового розгляду
в українській історіографії – від С. Т. Томашівського до В. І. Ульяновського. Французька інтелектуальна думка ХІХ ст. мала концептуальний вплив на В. Б. Антоновича як на прихильника пози-

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОСОФСЬКА ДУМКА ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

•437•

тивістської методології історії. У цьому плані достатньо назвати
хоча б концепцію історичного прогресу Ж. А. Н. Кондорсе, теорії
еволюціонізму Н. Д. Фюстель де Куланжа, документалізм О. Тьєррі тощо. Широка амплітуда наукових зацікавленостей французьких учених та суспільно-політичних діячів ХІХ ст. сприяла закріпленню у світогляді українського інтелектуала орієнтації на багатовимірне досліджування минувшини [30, с. 54; 18, с. 120; 31,
с. 57; 32, с. 83]. Всі ці надбання французької інтелектуальної думки стали важливими складовими позитивістської методології історії і водночас історіософії В. Б. Антоновича.
Свого часу М. С. Грушевський помітив, що, на основі передового досвіду французької науки, український вчений сфокусував свою увагу на розробці таких дисциплін, як антропологія,
археологія та нумізматика [18, с. 120]. Спираючися на «Конспект
лекцій з історії Передмонгольської Русі» В. Б. Антоновича (1878),
сучасна дослідниця О. М. Богдашина показала ширше дисциплінарне коло його інтересів, оскільки він «писав про географію, етнографію, антропологію, геологію, ботаніку, зоологію, філологію, статистику як про необхідні для історичного пізнання наукові дисципліни» [16, с. 265]. Ця панорамність, справжня енциклопедичність бачення минувшини позначилася на численних
змістах української історії, котра притаманна працям В. Б. Антоновича. До того ж застосування багатофакторності, використання
міждисциплінарного підходу дозволяло зміцнити доказову базу
в дослідженнях. Так, П. С. Єфименко (П. Одинець) зазначав, що
В. Б. Антонович виділявся серед «українських патріотів» тим, що
міг цілісно і ясно викласти основи своїх поглядів. Його патріотизм
тримався «на строго перевірених наукових доказах» [27, с. 153].
У генезисі історіософських поглядів В. Б. Антоновича, поряд із французькою інтелектуальною думкою, спостерігаються
впливи представників німецької романтичної школи. Той самий
С. Т. Томашівський наголошував, що у працях В. Б. Антоновича
помітна роль етичних мотивів в історії. В цьому сенсi український
вчений був послідовником визначних німецьких інтелектуалів,
зокрема Й.-Ґ. Гердера, Ґ. Геґеля, Й. Ґ. Фіхте та ін. [30, с. 54]. Не
менш важливими для історіософського розуміння історії В. Б. Антоновичем були й ідеї англійських істориків та філософів ХІХ ст.,
в тому числі про роль народного духу в історичному процесі, кон-
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цепція історика Г. Т. Бокля та теорії загальної еволюції філософа
і соціолога Г. Спенсера. Ці теоретичні надбання сприяли формуванню у світогляді українського вченого розуміння історичного
процесу у контексті поступу провідної ідеї, якою вважався народний дух [32, с. 37].
Концепти «народного духу», «народного життя», «народного характеру», які об’єднували історіософське світорозуміння вітчизняного історичного процесу у працях В. Б. Антоновича, за
своєю сутністю уособлювали романтичне бачення історії, що,
безперечно, посіло помітне місце в генезисі інтелектуальних поглядів українського вченого. І тут слід наголосити не тільки на
значенні німецького романтизму. Поряд із цим фактором слід
назвати характерні для того періоду впливи теорії «гміновладства» польського революціонера І. Лелевеля та ідей російського
слов’янофільства І. С. та К. С. Аксакових, І. Д. Бєляєва, О. М. Попова. Погляд зазначених діячів на громаду, або «общину» як основу
народного життя, напевно, мав світоглядний зв’язок з історіософським баченням В. Б. Антоновича [32, с. 93, 96].
В історіографії є достатньо тривала традиція розгляду того,
чому В. Б. Антонович у своєму концептуальному баченні української історії не сформувався як державник. Адже, дійсно, у праці «Характеристика деятельности Богдана Хмельницкого» (1899)
В. Б. Антонович писав, що «південноруський народ, внаслідок особливостей етнографічного складу свого народного характеру, не мав
здатності створити незалежну державу», а у «Записці в справі обмежень української мови» (1905) стверджував, що малоруська народність «зовсім позбавлена державного інстинкту» [15, с. 192; 1, с. 158].
В. І. Ульяновський та В. А. Короткий вже накреслили лінію історіографічного розгляду подібних поглядів історика, вказавши на висловлювання з цьому розумінні С. Т. Томашівського, М. М. Кордуби, Б. Д. Крупницького, М. С. Грушевського,
О. Ю. Гермайзе, Д. І. Дорошенка. Узагальнюючи думки названих
дослідників, слід зазначити, що основними причинами народолюбної, а не державницької позиції В. Б. Антоновича були федералістично-демократичні ідеали вченого, які набули розвитку за
умов української недержавності та опозиційного й негативного
ставлення до чужих державних утворень, до будь-якого зміцнення
державної влади взагалі. Втім, не слід абсолютизувати недержав-
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ницькі погляди В. Б. Антоновича. Адже, як вже зазначалося в літературі, Д. І. Дорошенко помітив, що український вчений з симпатією ставився до державницьких устремлінь ряду гетьманів, зокрема Б. Хмельницького, П. Дорошенка, І. Мазепи [32, с. 96–97].
Безперечно, на В. Б. Антоновича як історіософа впливало й
те, що він, поєднуючи науково-освітню та суспільну діяльність,
був ідейним лідером національно-культурницької, ліберально-демократичної, поступової течії в українському національному русі.
Напевно, це позначилося на його баченні української історії, що
розглядалася, насамперед, як соціальне, народне життя в його
еволюційному поступі, а не процес державно-політичний. Адже
зміни державно-політичні в тодішніх українських землях могли б
відбутися за умов революційних трансформацій, а В. Б. Антонович не належав до прихильників ініціювання, «підштовхування»
революцій. Так, наприклад, він зазначав, що соціалізм – це не
програма найближчого часу і «хоч би трохи нам податися вперед…» [22, арк. 1].
С. М. Єгунова-Щербина згадувала, що політичним ідеалом
життя В. Б. Антоновича служила вільна федерація народів, де б
кожен із них мав свої культурні, мовні, етнографічні та побутові
особливості, як говорив професор, «кто во фраке и цилиндре, кто
в свитке и смушковой шапке». На шляху до такої демократичної
федерації кожна народність мала розвинути свою самосвідомість,
утворити власні національні форми, власну національну мову й
літературу [21, с. 375]. Український інтелектуал і громадський діяч
віднайшов історичну перспективу України в такій формулі української національної ідеї, стрижнем якої було «відродження української національності», про що йшлося у праці «Про козацькі
часи на Україні» (1897) [13, с. 208]. Безперечно, ця ідея виникла
на тлі творчого осягнення не тільки західно- й центральноєвропейського та російського інтелектуального досвіду, а й вітчизняного, українського. У цьому контексті слід назвати, насамперед, те коло читання студента В. Б. Антоновича, до якого входили
українські літописи Г. І. Граб’янки, Самовидця та С. В. Величка,
тобто періоду Бароко; історичні синтези Д. М. Бантиша-Каменського, М. А. Маркевича, О. І. Рігельмана, фольклорно-етнографічні збірки М. О. Максимовича, А. Л. Метлинського, І. І. Срезневського періоду Романтизму. Особливе значення мав «Кобзар»
Т. Г. Шевченка, в якому сполучалися романтичні й критично-
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реалістичні мотиви. Не менш помітну роль відігравала і спадщина історика М. І. Костомарова – прихильника ідеї федеративного
устрою Давньої Русі [32, с. 40, 93].
У літературі є різні думки щодо цілісного усвідомлення
В. Б. Антоновичем історичного процесу в українських землях,
адже мислитель не встиг підготувати фундаментальну узагальнюючу синтезу. Так, О. Ю. Гермайзе визначав концепцію В. Б. Антоновича як демократично-народницьку й національно-українську,
а Б. Д. Крупницький заперечував систематичний виклад українського історичного процесу, вважаючи, що вчений розробив лише
окремі періоди історії середньовічної України. Д. І. Дорошенко
наголошував, що В. Б. Антонович свідомо розробляв окремі аспекти української історії, що передувало загальному систематичному наративу [32, с. 94, 95].
В. І. Ульяновський та В. А. Короткий, розглянувши зазначені контроверсійні оцінки, дійшли висновку, що В. Б. Антонович
«створив свою єдину концепцію історії українського народу, зцементовану общинною ідеєю» [32, с. 94]. Ці дослідники наголосили, що для вченого характерне цілісно-органічне усвідомлення історичного процесу в Україні, в межах якого український народ був
цілком самодостатньою і саморегулюючою системою, котру деформувало або навіть руйнувало перенесення в неї чужих форм життя.
З цього погляду В. Б. Антонович розглядав як чужорідні Литовські
Статути та Магдебурзьке право в українських землях [32, с. 101].
Ще 1888 р. у праці «Три національні типи народні» В. Б. Антонович здійснив порівняльно-історичний аналіз цінностей українського, польського та російського народів. При цьому він показав своєрідність українців, ідеалами яких є «правда, правдивість,
громадська рівноправність» [14, с. 97]. Історик цілком слушно
стверджував, що «провідна ідея нації може найширше і найкраще виявлятися під час самостійного життя нації». І це твердження дає можливість констатувати, що В. Б. Антонович сформувався як український національний історик. Тому не дивно, що він
цілком однозначно виділив основний принцип історичного життя українського народу як вічевий, або широкого демократизму.
Цим українці відрізнялися від сусідніх націй. Наприклад, провідною ідеєю великоросіян вчений визначав абсолютизм, а поляків – аристократизм [13, с. 17–18].
На думку історика О. І. Кіяна, «неупереджений аналіз наукової спадщини Антоновича засвідчує наявність певної історіософ-
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ської системи, прилаштованої ним до національного історичного
процесу». Теоретичною основою цієї системи вченого стали ідеалістичні та позитивістські настанови, а головним мотивом історіософських узагальнень – прагнення виокремити «провідну ідейну лінію в українському історичному процесі, навколо якої можна було
приступити до загального синтезу національної історії» [26, с. 73].
Дослідник І. Б. Гирич розкрив ті завдання, котрі були
розв’язані В. Б. Антоновичем як істориком та ідеологом українського руху і довершили «теоретичну конструкцію українського
народництва». Це, по-перше, поєднання проблеми тисячолітньої
безперервності української історії з ідеєю про споконвічне існування громади як органічно української форми організації народного життя; по-друге, пріоритетне вивчення вченим литовської
доби української історії в контексті безперервності українського
історичного процесу; по-третє, показ центрального місця Києва
в українській історії; по-четверте, наукове «відвоювання» істориком Правобережної України від Польщі; по-п’яте, усвідомлення
істориком особливого шляху України, відмінного і від «азійської»
Росії, і від європоцентричності західнослов’янських сусідів; пошосте, дослідник розрізняв «свої», органічні для українців історичні явища, такі як громада, та ментально «чужі», як, наприклад,
магдебурзький устрій міст. На думку І. Б. Гирича, В. Б. Антонович
хотів і бажав української держави, але не бачив швидких історичних перспектив такого проекту [17, с. 216–218].
В історіографії розглянуто проблему рушійних сил в історії
в історіософії В. Б. Антоновича. Так, В. І. Ульяновський та В. А. Короткий показали, що він розглядав сутність історичного поступу
з погляду на прискорення чи стримування провідної ідеї – народного духу, що впливав на хід соціально-економічного життя народу. При цьому вчений вважав важливими чинниками людського
поступу культурний рівень народу, зокрема звертав увагу на його
світогляд, морально-етичні норми, релігійні погляди, суспільнополітичні ідеї [32, с. 96]. О. М. Богдашина також наголошувала на
тому, що В. Б. Антонович пов’язував цивілізаційний поступ з розвитком культури та моралі, причому ці зазначені чинники розглядав
у взаємозв’язку [16, с. 365–366].
Характерно, що історики помітили не тільки наявність багатофакторного розуміння історії В. Б. Антоновичем, а й динамічну взаємодію історичних чинників на різних етапах минувшини.
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Так, О. М. Богдашина зазначила усвідомлення цим українським
істориком, слідом за М. І. Костомаровим, певної боротьби, протистояння трьох основних начал, елементів у давньоруській історії, якими були громада, дружина і князівська влада [16, с. 386].
В. І. Ульяновський та В. А. Короткий розкрили динаміку взаємодії основних начал української історії у творчості В. Б. Антоновича. На їхню думку, вже в першому періоді української історії – княжому – вчений розкрив взірцеву модель общинно-вічового устрою Давньої Русі та показав розгортання боротьби двох
начал – дружинно-князівського й общинного. Загальний погляд на цей період В. Антонович подав у двох публічних лекціях
(«Киев в дохристианское время» і «Киев в княжеское время») [3;
4] та у своєму університетському лекційному курсі. Наступний,
литовський період, представлений у праці «Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти в. к. Ольгерда» (1877–1878)
[9], захищеній як докторська дисертація, вчений тлумачив як позитивний для поступу старих общинних начал. Проте черговий,
польський період, він вважав таким, що руйнував ці начала.
Козацькі війни, на думку мислителя, стали виявом боротьби
за збереження общинності соціального устрою. Козацтво у виданих актах про козаків за 1500–1648 рр. (АЮЗР. – Ч. 3, т. 1. – 1863)
представлено як залишок давньослов’янської общини, котре до
Люблінської унії жило під кермом литовської династії Гедиміновичів. Общинний компонент тривалий час зберігався у козацтві
і був представлений трьома рисами: прагненням до відновлення
давнього общинного начала, боротьбою з аристократичним началом і антидержавними устремліннями козацтва. Лише унія зруйнувала общину і вела до закріпачення. Козацько-польські війни
уособлювали боротьбу двох ідей, двох начал і були змаганнями за
общинне начало. Нові хвилі боротьби за общинні начала В. Б. Антонович вбачав у Паліївщині та Коліївщині ХVІІІ ст. З цього погляду цікаві його праці: «Последние времена козачества на правой
стороне Днепра (1679–1716 гг.)», виданій у 1868 р., та «Исследование о гайдамачестве» (1876) [12; 2]. Таким чином, В. І. Ульяновський та В. А. Короткий простежили, як В. Б. Антонович об’єднав
громадським, або общинним, началом різні періоди української
історії, утвердив принцип її тяглості, безперервності [32, с. 94, 97].
Обґрунтовуючи безперервність українського історичного процесу, В. Б. Антонович використовував не тільки соціаль-
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ний чинник (громаду), а й історико-географічний, сфокусувавши
увагу на Києві в дохристиянський період, княжий час та в період
ХІV–ХVІ ст. При цьому вчений спростовував версію про «запустіння» цього міста у зазначені століття, називаючи її не більшим,
ніж «історичний міраж» [3–4; 5, с. 535].
У контексті громадської, або общинної, концепції В. Б. Антонович розглядав і такий важливий історіософський концепт,
як мета історії. О. М. Богдашина акцентувала увагу на тому, що
постійною метою, до якої прагнув український народ, на думку
В. Б. Антоновича, було «громадське самоуправління» [16, с. 117].
Свою історіософську концепцію української історії В. Б. Антонович документально підкріпив цінними археографічними публікаціями першоджерел, що висвітлювали різні соціальні верстви українства. Це, зокрема, «Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России» (АЮЗР. – Ч. 4, т. 1. – 1867),
«Акты о казаках (1679–1716)» (АЮЗР. – Ч. 3, т. 2. – 1869), «Акты
о городах (1432–1798)» (АЮЗР. – Ч. 5, т. 1. – 1869), «Акты об
экономических и юридических отношениях крестьян в ХVІІІ ст.
(1700–1799)» (АЮЗР. – Ч. 6, т. 2. – 1870), «Акты об унии и состоянии православной церкви с половины ХVІІ ст. (1648–1798)»
(АЮЗР. – Ч. 1, т. 4. – 1871), «Акты о гайдамаках (1700–1768)»
(АЮЗР. – Ч. 3, т. 3. – 1876). Не менш цікавими є літографовані
лекції вченого та педагога, в тому числі «История Литовской Руси»
(1877, 1882), «История Галицкой Руси» (К., 1879–1880), «История
малорусского казачества» (1882) [8, с. 775–776].
Велику увагу В. Б. Антонович приділяв вивченню історичної своєрідності українців. Разом із М. П. Драгомановим він
видав двотомник «Исторические песни малорусского народа
с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова» (1874–1875,
т. 1–2) [23]. Це не тільки яскравий пласт української пісенної
спадщини, а й підтвердження прагнень українського народу до
свободи, утвердження його своєрідності в історії. У праці «Погляди українофілів» (1881) В. Б. Антонович концептуально визначив
народонаселення південноруського краю як своєрідну етнографічну одиницю, вказавши на його антропологічні, філологічні,
психологічні та культурно-історичні особливості [11, с. 144–149].
Важливі історіософські узагальнення містяться в лекціях ученого 1895–1896 рр., що були видані під назвою «Про козацькі часи
на Україні». У передньому слові автор показав, що провідна ідея
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в політичному житті залежить від таких чинників, як антропологічний, територіальний, культурно-історичний [13, с. 17–18].
Суттєвою складовою історіософії В. Б. Антоновича є спростування ідеї культурно-цивілізаційної місії Польщі в українській
історії. У публіцистичній статті «Моя исповедь» український інтелектуал показав, що у процесі історичного розвитку «дух нашого народу» не сприйняв «шляхетський порядок та ієзуєтизм», які
є шкідливими для його життя і яким треба постійно протидіяти
[7, с. 81]. Вчений виокремив основні прикмети змісту суспільного
життя від початку ХVІІ ст. до кінця ХVІІІ ст., зокрема релігійний
фанатизм, становий егоїзм, неповагу прав особи, покріпачення
селян. Мислитель протиставив форми польського та українського
суспільного життя, зазначивши, що для першого характерне шляхетство, а постійна мета українського народу є громадське самоврядування [7, с. 203].
Проаналізувавши польсько-руські взаємини ХVІІ ст. у контексті твору Г. Сенкевича «Огнем і мечем», В. Б. Антонович спростував міф польського письменника про те, що до появи в Україні
польської шляхти місцеве сільське населення займалося розбоєм,
а не землеробством. На підставі широкого кола джерел учений
дійшов висновку, що від часів Геродота до ХVІ ст. головним змістом занять населення Південної Русі було землеробство, що це не
«дикий за природою народ» [10, с. 113–114, 116]. Розвінчання ідеї
культурно-цивілізаційної місії поляків серед українців В. Б. Антоновичем було у фокусі уваги О. М. Богдашиної, котра показала, що український історик як позитивіст виходив із принципу об’єктивності і закинув польським авторам заполітизованість,
вузькість погляду і тенденційність. Водночас вчена звернула увагу
й на те, що польський дослідник О. Яблоновський «цілком переконливо показав непевність теорії В. Б. Антоновича про праруську громаду як основу державного будівництва на південноукраїнських землях до ХVІІ ст.» [16, с.204].
Отже, формування і становлення історіософських поглядів
В. Б. Антоновича відбувалося під впливом просвітницької, романтичної та позитивістської інтелектуальної думки Західної та Центральної Європи, Росії й України. Свою роль в утвердженні його
світогляду відіграло те, що вчений поєднував науково-освітню та
суспільну діяльність, будучи ідейним лідером національно-культурницької, ліберально-демократичної, поступової течії в укра-
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їнському національному русі. Аналіз історіографічної традиції
та сучасних рефлексій дає можливість стверджувати, що у творчій спадщині В. Б. Антоновича були розглянуті такі проблеми, як
сутність, мета, рушійні сили та періоди українського історичного
процесу, багатофакторне його розуміння, усвідомлення в ньому
ролі громади, держави та особи. Громадська, або общинна, історіософська концепція історії України В. Б. Антоновича ґрунтувалася на началах ідеології українського народолюбства та методології позитивізму. На наш погляд, перспективним уявляється аналіз
впливу історіософії вченого на подальший поступ української інтелектуальної думки.
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ІСТОРІОСОФСЬКЕ ОCМИСЛЕННЯ
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ТВОРЧІЙ
СПАДЩИНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
Розглянуто історіософський підхід до історії України в історичних,
літературних, політичних та публіцистичних працях, написаних М. П. Драгомановим.
Драгоманов був видатним українським громадським діячем і вченим, чиї погляди
базувалися на його загальному розумінні європейського історичного процесу, а також випливали з соціально-політичної та національної діяльності цього філософа.
Основними принципами світогляду Драгоманова були лібералізм, федералізм та
космополітизм, які визначали природу та особливості концепції цього ученого щодо
соціальної еволюції. Драгоманов не розглядав український історичний процес у прямолінійній перспективі, а як зигзагоподібний рух з періодами зростання і спаду. На
його думку, основними складовими прогресу були як матеріальні, так і духовні прикмети, що включали етнічні, економічні, державні, громадські, політичні та освітні
особливості. Учений розробив загальну періодизацію України. Драгоманов також
вивчав терміни «історичний час», «історичний простір» та «рушійні сили прогресу»,
які пояснювалися в контексті української історії. Досліджено, як філософ прогнозував
майбутнє українського суспільства. Доведено, що М. П. Драгоманов мав широке,
узагальнене бачення української історії, яке розглядалося в тісному зв’язку з історією
європейської цивілізації.
Ключові слова: історіософія, історія України, М. П. Драгоманов, український історичний процес, драгоманiвська концепція суспільної еволюції, структура української історії, історичний час, історичний простір, рушійні сили історичного поступу.

ИСТОРИОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
ИСТОРИИ УКРАИНЫ В ТВОРЧЕСКОМ
НАСЛЕДИИ М. П. ДРАГОМАНОВА
Рассмотрено развитие историософского подхода к истории Украины
в исторических, литературных, политических и публицистических работах, написанных
М. П. Драгомановым. Драгоманов был выдающимся украинским общественным деятелем и ученым, чьи взгляды основывались на его общем понимании европейского
исторического процесса, а также на основе общественно-политической и национальной деятельности этого философа. Основными фундаментальными принципами
мировоззрения Драгоманова были либерализм, федерализм и космополитизм, которые
определяли характер и особенности концепции этого ученого о социальной эволюции.
Драгоманов не рассматривал украинский исторический процесс в прямой перспективе, а как зигзагообразное движение с периодами роста и упадка. По его мнению,
основными компонентами прогресса были как материальные, так и духовные черты,
связанные с этническими, экономическими, государственными, общественными,
политическими и образовательными характеристиками. Ученый разработал общую
периодизацию Украины. Драгоманов также изучал термины «историческое время»,
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«историческое пространство» и «движущие силы прогресса», которые были объяснены
в контексте украинской истории. Изучено, как философ прогнозировал будущее украинского общества. Было доказано, что М. П. Драгоманов имел широкое, обобщенное
видение украинской истории, которое рассматривалось в тесной связи с историей
европейской цивилизации.
Ключевые слова: историософия, история Украины, М. П. Драгоманов,
украинский исторический процесс, драгомановская концепция общественной
эволюции, структура украинской истории, историческое время, историческое
пространство, движущие силы исторического прогресса.

HISTORIOSOPHICAL APPROACH TO THE
HISTORY OF UKRAINE IN
M. P. DRAGOMANOV’S SCHOLARLY
HERITAGE
The author follows the development of the historiosophical approach to
the history of Ukraine in historical, literary, political and journalistic works written by
M. P. Dragomanov. Dragomanov was an outstanding Ukrainian public figure and scholar
whose views were based on his general understanding of European historical process
and they also derived from socio-political and national activity of this philosopher. The
main fundamental principles of Dragomanov`s worldview were liberalism, federalism and
cosmopolitanism which defined the nature and features of this scholar`s concept about
social evolution. Dragomanov did not consider Ukrainian historical process in straight line
perspective but as a zigzag-line movement with periods of growth and decline. In his opinion,
the main components of the progress were both material and spiritual features that involved
ethnic, economic, government, public, political and educational characteristics. The scholar
worked out general periodization of Ukraine. Dragomanov also studied terms of «historical
time», «historical space» and «moving forces of progress» that were explained in the context
of Ukrainian history. The author studies how the philosopher forecast the future of Ukrainian
society. It was proved that M. P. Dragomanov had a broad, generalized vision of Ukrainian
history that was considered in close connection with the European civilization history.
Keywords: historiosophy, history of Ukraine, M. P. Dragomanov, Ukrainian
historical process, concept of social evolution by Dragomanov, the structure of Ukrainian
history, historical time, historical space, moving forces of historical progress.

М.

П. Драгоманов належить до визначних українських політичних та громадських діячів,
учених і публіцистів ХІХ ст. В останні десятиліття його особистість та багатогранний доробок викликають
значний інтерес у дослідників і можна без перебільшення стверджувати про активний розвиток в Україні драгоманознавства [21].
Творча спадщина М. П. Драгоманова багата й на історіософські
міркування, розмисли й теоретичні узагальнення, які, на жаль, не
були об’єднані мислителем в єдину синтетичну працю, а розпоро-
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шені по багатьох розвідках здебільшого історичного, літературознавчого, політичного й публіцистичного змісту. Аналіз історіософського складника – дуже цікавий і науково й суспільно актуальний. У новітній вітчизняній історіографії історіософська грань
таланту українського мислителя вже привертала увагу сучасних
дослідників, свідченням чого є видання упродовж двох останніх
десятиліть низки монографій і наукових статей.
У цьому контексті особливий дослідницький інтерес викликає монографія «Історіософія та соціальна філософія Михайла
Драгоманова» Л. П. Депенчук та М. І. Луки (1999) [1]. Зазначені
автори цілком слушно зауважили, що М. П. Драгоманов, хоч і не
був професійним історіософом, у своїх історичних, політичних та
публіцистичних творах розробляв й обґрунтовував власну історіософську концепцію, мав чітке розуміння українського історичного процесу. Крім того, Л. П. Депенчук та М. І. Лук чітко виділили такі засадничі принципи цілісного світогляду українського
мислителя, як лібералізм, федералізм і космополітизм, і продемонстрували, що осягнення ним української історії відбувалося
шляхом осмислення загальноєвропейського історичного процесу,
глибокого пізнання історії класичних стародавніх народів.
На думку авторів, історіософія М. П. Драгоманова була пронизана ідеєю історичного прогресу. У ній було покінчено з ідеалізацією минулого, реалістично розглянуто сучасність, осмислено культурні, економічні, соціальні та політичні, тобто внутрішні
причини історичних явищ, змінено уявлення про роль випадковості й особи в історії. Все це спонукало до конструювання цивілізаційного підходу в аналізi історичного процесу [1, с. 20–21, 31,
32, 44, 57].
Л. П. Депенчук та М. І. Лук довели, що М. П. Драгоманов не
був прихильником теорії безумовного прогресу. Адже, визнаючи
рівні загальнолюдського розвитку, український мислитель виявляв в історичному поступі особливості, визначені такими факторами, як розміри державної території, зовнішні відносини, етнографічний склад населення, сусідство з іншими народами. На відміну від німецьких історіософів, М. П. Драгоманов шукав закономірності й рушійні сили історичного прогресу не у зовнішніх
відносинах народів, а в їх внутрішній історії. Український вчений
належав до послідовників соціологічного розуміння історичного
процесу, яке взаємопов’язане з ідеєю прогресу [1, с. 38–41].
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Свій вагомий внесок у дослідження розглядуваної теми зробив сучасний український історик А. М. Круглашов, який опублікував змістовну монографію «Драма інтелектуала: політичні ідеї
Михайла Драгоманова» (2000) та низку статей [11–14]. У центрі розгляду дослідника – політичні погляди М. П. Драгоманова.
Водночас він приділив чимало уваги й історіософським міркуванням мислителя. У цьому контексті було розкрито драгомановське
тлумачення прогресу як стрижня оригінальної концепції суспільної еволюції.
На думку А. М. Круглашова, вчений прагнув визначити основні та другорядні фактори суспільної еволюції, розглядав взаємодію природно-географічних, ресурсних, кліматичних чинників
із соціально-економічними та політичними компонентами розвитку суспільства, окремих цивілізацій, країн. Поруч із зовнішніми, об’єктивними чинниками, тенденціями та закономірностями у драгоманівській концепції суспільної еволюції важливе
місце було відведено суб’єктивним факторам, а історія набувала гуманістичного сенсу й людських вимірів. Замислюючись над
проблемою рушійних сил поступу суспільства, М. П. Драгоманов
наголошував на провідній ролі інтересів, потреб окремих індивідів, суспільних груп і народів у цілому. Із часом український мислитель мінімізував значення суб’єктивних чинників в історії [12,
с. 149–152].
Заслуговує на увагу узагальнення А. М. Круглашова про те,
що М. П. Драгоманов розмірковував «про потребу цілісного, системного погляду на суспільство як на феномен формування та розвитку певної культури, цивілізації». Як зазначав сучасний історик, український мислитель зосереджував увагу на проблемах європейської цивілізації, розглядаючи її формування, розвиток та
перспективи. При цьому М. П. Драгоманов уважав країни Західної Європи «центральними», еталонними, а країни Східної Європи периферійними, такими, що тимчасово відставали. На думку
А. М. Круглашова, аналізуючи минуле і сучасне, оцінюючи перспективи поступу суспільства, мислитель застосовував концепти «історичного часу» та «цивілізаційного простору», які вважав
«осьовими», структуруючими [12, с. 155, 163, 165, 166].
Становлять науковий інтерес дослідницькі рефлексії
А. М. Круглашова щодо осягнення поглядів М. П. Драгоманова
стосовно дилеми переходу до нового суспільного ладу: через ре-
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форми або революцію, а також стосовно майбутніх засад державно-політичної організації суспільства в контексті поширення політичної свободи, місцевого самоврядування та федеративного
устрою [12, с. 168–180, 374–434].
Заслуговують також на увагу наукові міркування ряду сучасних авторів монографій з історіософської та суспільно-політичної
проблематики. Так, у праці О. С. Забужко «Філософія української
ідеї та європейський контекст: франківський період» (1992, 2009)
неодноразово йшлося про погляди М. П. Драгоманова стосовно
європейського історичного вибору України, що є дуже актуальним на сучасному етапі [7; 8, с. 18, 26, 66, 104–105, 139, 148]. У монографії Ю. А. Левенця «Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)» (2001) розкрито обґрунтування суспільно-політичного ідеалу в історіософських концепціях кирило-мефодіївців і М. П. Драгоманова [17,
с. 182–218]. У дослідженні В. Ф. Колесника та О. М. Надтоки «Російська демократична інтелігенція та українське національне відродження (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття)» розглянуто погляди видатного мислителя на українське національне відродження, що є цікавим з погляду розуміння українським інтелектуалом
історичної перспективи України [10, с. 8–9, 27, 29–30, 37–38, 77,
104, 109, 111–114, 116, 140, 142–143, 160–161, 169, 175–176]. Також не можна не згадати й працю В. А. Потульницького «Україна і всесвітня історія: історіософія світової та української історії
ХVІІ–ХХ ст.» (2002), у якій показано історіософські рефлексії
М. П. Драгоманова щодо української і світової історії [22, с. 278,
280, 286–289, 292–293, 295, 297, 301, 356, 392–394, 417–421, 423,
425, 434, 443–445, 446].
Історіософські виклади й узагальнення М. П. Драгоманова стосовно історії України, особливостей українського історичного процесу в європейському контексті знайшли відображення
у низці статей українських учених новітнього історіографічного
періоду. Становлять науковий інтерес такі розвідки: «Драгоманов:
Україна і Європа» Р. П. Іванченко [9], «Європейська цивілізація
та українська історія (деякі аспекти драгоманівської теоретичної
інтерпретації)» А. М. Круглашова [13], «М. П. Драгоманов про козацьку добу в історії українського народу» та «М. П. Драгоманов
та його погляди на український історичний процес» О. А. Крука
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[15; 16], «Поступ громадянського суспільства в Україні. Історіософський аспект у творчості М. П. Драгоманова» та «Історіософські погляди М. П. Драгоманова на «українське питання» в Європі
в кінці ХІХ століття та сучасні українські інтенції» О. Литвина [18;
19], «Концепція історії України в праці М. П. Драгоманова «Про
українських козаків, татар та турків» А. Луценка [20] та ін.
Таким чином, навіть стислий огляд вищезазначених праць,
якими далеко не вичерпуються спроби сучасних учених осягнути драгомановську творчу спадщину, доводить, що дослідники активно прагнуть пізнати різні грані інтелектуального доробку мислителя, у тому числі й історіософського. Новітні публікації спадщини вченого, які актуалізують малознані й рідкісні його праці,
дозволяють ще раз осмислити їх історіософський складник у ракурсі української історії, що потребує більш цілісного проблемно-хронологічного викладу. Саме це і становить суть даної статті.
Історіософське осягнення М. П. Драгомановим минувшини мало певні особливості. У своїй «Автобиографической заметке» (1883) він згадував, що спочатку його цікавили проблеми
римської історії. Уже в 1864 р. молодий історик захистив магістерську дисертацію, а в 1869 р. опублікував її у книзі «Вопрос об
историческом значении Римской империи и Тацит». У цій праці
М. П. Драгоманов виступив прихильником еволюціонізму в історії, показавши, що Римська імперія була прогресом якщо не в політичному, то в соціальному й культурному плані [2, с. 45–46].
У другій половині 60-х рр. ХІХ ст. М. П. Драгоманов написав у столичній пресі цілу низку публіцистичних розвідок, в яких
сфокусував увагу на слов’янському питанні з погляду демократично-федералістичної позиції. У той самий час він досліджував
педагогічну й національну проблематику в контексті українського
питання. Відтоді М. П. Драгоманов порушував і деякі історіософські аспекти історії України [2, с. 47, 48].
Уже в ранніх публіцистичних статтях М. П. Драгоманов розкрив своє чітке розуміння самобутності українського народу, який
має власну оригінальну історію. Так, у передовій статті в «СанктПетербургских ведомостях» від 2 (14) грудня 1865 р. публіцист,
який у той час ще перебував під впливом романтичної інтелектуальної думки, звернув увагу на своєрідний «народний характер
малороса», «місцевий народний дух», відмінності українців від
поляків і росіян. З цими тезами було взаємопов’язано тверджен-
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ня про «малоруську історію», нехтування якою М. П. Драгоманов
розглядав як політичну і моральну помилку [4, с. 256, 257].
У статті «Педагогическое значение малорусского языка»
М. П. Драгоманов довів подібність й відмінність між мовами двох
руських народностей і визнав, що вони є і в історії, релігії, побуті
та народному характері малорусів і великорусів. «…Якщо заглянути в глибину життя, зокрема, різницю побачимо величезну». Мислитель послідовно критикував тих діячів та навіть учених, які не
хотіли помічати відмінності між двома народами, а відтак і їх історією. Принципові відмінності між українцями і росіянами М. П. Драгоманов пояснював психічними, побутовими та мовними чинниками. Стосовно історіософії значення цієї розвідки полягало в тому,
що автор обґрунтовував право українського народу на власну історію [5, с. 272–273].
Не можна не помітити, що в другій половині 1860-х рр.
М. П. Драгоманов не переводив історичні, психологічні, мовнокультурні відмінності між українцями й росіянами в політичноадміністративну площину. У статті «О русских кружках в Вене»
(«Санкт-Петербургские ведомости», 16 (28) апреля 1868, № 102)
він протиставляв політичну ситуацію в Австрії, де розглядав федералізм як єдину справедливу форму відносин, і в Росії. Адже,
на його думку, «малоросійське плем’я в Росії ніде різко не відділяється від сусідів», а тому не могло бути й мови про якесь «малоросійське намісництво». За умов російської політичної реакції
того часу М. П. Драгоманов міг дозволити собі лише згадку про
необхідність обмеженого місцевого самоврядування, в основу
якого мали бути покладені не етнічні («племенні»), а економічні відносини. Така самоврядність не виходила за межі окремої губернії. Про цілісний український етнічний масив однорідної території (країни) не йшлося. Натомість публіцист наголошував на
функціонуванні української мови, посилаючися на те, що саме на
ній розмовляв народ у Південній Русі в історичному минулому [3,
с. 298–301].
Не менш цікавими є роздуми М. П. Драгоманова стосовно галицько-руської історії, уміщені в «Славянском обозрении»
у №№ 117, 145 та 168 «Санкт-Петербургских ведомостей». Питання про особливості галицько-руської історії було непросте,
оскільки західноукраїнські діячі по-різному розуміли національну
ідентичність галицьких русинів. Так, М. П. Драгоманов показав,
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що місцеві українофіли вважали галицько-руський народ частиною українського народу. Натомість святоюрці твердили, що він
є частиною народу руського, який проживає на теренах від Карпат до Камчатки, при цьому великоруська гілка цього народу майже не відрізняється від малорусько-галицької. Третій погляд був
представлений урядовим журналом для русинів «Виденский вестник», у якому галицьких рутенів (русинів) називали особливим
австро-руським народом, який не належав ані до великорусів, ані
до малорусів. Згідно з офіційною схемою габсбурзько-уніатської
історії, в яку довго вірили й самі австрійські руські, галицькі русини проживали в особливому королівстві, яке в ХІV ст. завоювали
поляки і яке тривалий час було ізольоване від Малоросії. Лише
у ХVІІІ ст., коли галицько-руські терени відійшли до Австрійської
імперії, розпочалося відродження галицько-руського народу [6,
с. 303–304, 306].
Проте, посилаючись на ґрунтовну статтю в «Галицкой Заре»
за 1860 р., М. П. Драгоманов звертав увагу читачів на те, що
українофіли розширювали кордони галицько-руського народу, пов’язуючи його з південноруським (українським) народом.
Українофільська концепція історії України заповнювала «перерву» в українській історії, що нібито утворилася між правлінням
галицько-руських королів із роду Данила Романовича Галицького і входженням галицько-руських земель під скіпетр династії
Габсбургів. Утім, елементи цього заповнення свідчили про суттєві особливості галицько-руської історії, яка була «відірвана» від
руського світу. Галицько-руський наратив майже не містив сюжетів про боротьбу руського народу з невірними, перебував поза
межами області козаччини, не мав «народної історії» з ХІV ст.
Водночас М. П. Драгоманов показав вплив українського епосу на
галицько-руський народ, який через епічні твори «знайомився»
з історичними постатями С. Наливайка, Б. Хмельницького та інших діячів української минувшини. На думку мислителя, все це
сприяло єднанню Галичини через південнноруський світ з усім
руським світом. Однак, наголошуючи на усвідомленні галицькоруським народом спорідненості з північноруським, М. П. Драгоманов усе ж таки стверджував, що північноруська історія, попри її
загальнослов’янське значення, «не може бути так близька серцю
галичанина, як малоруська» [6, с. 306–308, 311].
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Михайло Петрович показав, що основні моменти малоруської історії мають загальноросійське значення, тому що є або варіацією на спільні з Північною Руссю теми, або доповненням
північноруської історії. Вивчення української історії вводило галичан у коло загальноруських ідей та відносин. У той самий час
М. П. Драгоманов акцентував увагу ще на одній відмінності української та великоросійської історії, яка полягала в тому, що Русь
Московська захистила європейський світ зі сходу від світу лісного
й кочівницького, а згодом утворила єдину самостійну слов’янську
державу. Утім, ведучи боротьбу з азіатським світом не тільки зброєю, а й асиміляцією, руський народ на Північному Сході запозичив чимало рис і від нього. Саме цим можна пояснити наявність
багатьох рис і сторінок в історії Русі Московської, до яких не може
із симпатією поставитися людина, вихована на європейській традиції [6, с. 311–313].
Отже, вже у другій половині 1860-х рр., працюючи в галузі
публіцистики, М. П. Драгоманов почав виокремлювати українську
(«малоруську») історію, хоча й не міг уявити її поза загальноросійським історичним простором і часом. Напевно, у світогляді мислителя було поєднано риси європоцентризму і росієцентризму.
(Далі буде)
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(Частина 2)*

Н

а початку 70-х рр. ХІХ ст. у ході свого закордонного відрядження М. П. Драгоманов синтезував
власні зацікавлення германістикою і славістикою. У результаті цього восени 1871 р., перебуваючи в Гейдельберзі, він написав статтю «Восточная политика Германии и обрусение»,
що була опублiкована на шпальтах журналу «Вестник Европы»
(1872. – №№ 2–5) [2, с. 52]. У своїй праці, яка цілком справедливо визначалася в літературі як політологічна монографія [1, c. 9],
М. П. Драгоманов виступив з історіософськими розмислами, зробивши широкі узагальнення щодо перспектив історичного процесу в Європі. Мислитель накреслив історичні альтернативи стосовно майбутньої долі ряду імперій, зокрема Австро-Угорської, Германської, Російської й Османської. Одним із ключових чинників,
який впливав на перебіг європейського історичного процесу, було
національне питання в контексті внутрішньої та зовнішньої політики імперій. Наприклад, за умов внутрішнього миру в імперії Габсбургів і порозуміння австрійських німців зі слов’янами, на думку
мислителя, «Австрія буде спокійна, ціла, сильна». В іншому випадку М. П. Драгоманов передрікав революцію, війну і розпад імпе* Продовження статті. Початок у збірнику наукових праць «Проблеми політичної
історії України». – Вип. 10. – 2015. – С. 4–10.
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рії Габсбургів. Наслідком цього процесу могло бути приєднання
суто австрійських земель до складу Германської імперії. Водночас
можливі претензії останньої стосовно західнослов’янських Чехії,
Моравії, Каринтії і Штирії призвело б до зіткнення її інтересів
з Російською імперією [3, с. 37–38].
М. П. Драгоманов розглянув такі явища, притаманні Європейському континенту, як колонізація, германізація, зросійщення
і провів паралелі розвитку сучасної історії з релігійними війнами
ХVІІ–ХVІІІ ст. На думку мислителя, прагнення насильницькою
політикою утвердити державну єдність за рахунок малих народів
матиме такий самий негативний наслідок, як і в ХVІІ–ХVІІІ ст.,
коли робили спроби досягти релігійної єдності. Така політика за
сучасних умов викликає «національну енергію» і призводить інколи до розпаду держав [3, с. 79–82].
У центрі уваги М. П. Драгоманова постала ситуація в Центрально-Східній Європі, де, разом із прагненнями подальшої германізації й русифікації Польщі, було актуалізовано питання щодо
її відродження в союзі з Литвою до Дніпра і Двіни та навіть далі –
до кордонів Вітебської та Могилівської губерній. Реакцією на це
стало виникнення українофільства і білорусофільства. Проти польських претензій виступило і «московське слов’янофільство», або
«великорусофільство». Мислитель детально показав особливості
цих «народних напрямів», щоб розвінчати думку про всесильну
«польсько-ієзуїтську інтригу», адже всі вони виступили, на думку
М. П. Драгоманова, «на захист руських інтересів у Західному краї»
[3, с. 90–179, 182–183].
М. П. Драгоманов доводив, що систему зросійщення околиць
Російської імперії супроводжували централізація й бюрократизація
керування, що навіть за кращих умов менших європейських країн
«довели вже свою неспроможність і дорожнечу». За цих обставин
автор пропонував замінити політику зросійщення на політику демократизації керування за допомогою земської, судової та міської
реформ, припинення розподілу населення імперії за релігійною
належністю, а також зі свободою преси і приватної ініціативи на
околицях імперії [3, с. 250–251, 265].
В «Автобиографической заметке» (1883) М. П. Драгоманов подав квінтесенцію своєї монографії «Восточная политика Германии
и обрусение», де акцентував увагу на власній історіософській прогностичній оцінці перебігу історичного процесу в Європі, а також
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передрікав емансипацію слов’янських народів, яку мало супроводжувати падіння Турецької імперії та абсолютизму в Росії. Він
звернув увагу на те, що цьому процесу заважатимуть дві тенденції:
з одного боку, рух германської раси на схід з метою панувати над
слов’янством, а з іншого – політика зросійщення («обрусения»)
російського царизму стосовно західних провінцій імперії. Отже,
мислитель вважав за доцільне запропонувати замість політики централізації й русифікації проводити в західній частині Росії політику
самоврядності областей і національностей на основі демократичного принципу [2, с. 52–54].
Ці самі думки, але підкріплені іншим фактичним матеріалом,
М. П. Драгоманов розвинув у статті «Евреи и поляки в Юго-Западном крае» (1875), опублікованій теж у «Вестнике Европы». У центрі
розгляду мислителя опинилися євреї і поляки, які в зазначеному
регіоні Російської імперії являли собою не тільки народності зі своїм віросповіданням, але і стани: буржуазію та аристократію. Тобто
вони відігравали важливу роль у національному, релігійному та соціальному житті [4, с. 269].
М. П. Драгоманов усебічно охарактеризував становище єврейства та всі аспекти єврейського питання. Його вирішення мислитель
убачав тільки за умов усебічної емансипації єврейства, демократизації життя на основі рівноправності й віротерпимості [4, с. 274–278].
Не менше уваги вчений приділив полякам у Південно-Західному краї, показавши, що в результаті політики російських імператорів активізувався рух, спрямований на відновлення Польщі.
М. П. Драгоманов зробив висновок, що система офіційної народності, яку запроваджував «зверху» царизм, не стала позитивною,
а курс на асиміляцію польського суспільства не приніс результатів.
Натомість у Південно-Західному краї польський шляхетський рух
стикнувся з українським і російським рухами, які вважали Русь або
«окремою народністю, або частиною всеросійської, але тільки не
польської народності».
Вельми цікавими є розмисли про хід розвитку українського
руху, починаючи від ХVІІ ст., що свідчать про своєрідні риси та
волелюбні прагнення українського народу, як антипольського, так
і антимосковського характеру. Водночас М. П. Драгоманов зазначив,
що від часів І. Мазепи і до сучасності відбувалося поступове ослаблення прагнень «політично-національної винятковості» і поступове посилення «прагнень соціально-культурних у формах народних
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і в гармонії з подібними устремліннями північноруськими». Автор
показав процес зведення нанівець польського й руського українофільства, що стало очевидним у 1860-х рр. Для досягнення суспільного прогресу й міжнаціональної толерантності в краї мислитель
пропонував не репресії та докори в бік поляків, а «побільше умов
і простору для самодіяльності руського суспільства» [4, с. 287–288,
298, 302, 305–312, 314–316, 324]. Таким чином, М. П. Драгоманов
виступив прихильником концепції суспільного поступу, сутність
якої вбачав у демократизації суспільства, яке мало набути рис громадянського. Надуману «польську інтригу» він розглядав як плід
російської консервативної політики, що сягала корінням часів Катерини ІІ [2, с. 54].
Історіософські міркування знаходимо і в літературознавчому доробку вченого першої половини 70-х рр. ХІХ ст. Так, у статті
«Література російська, великоруська, українська і галицька» (1873)
М. П. Драгоманов, вивчаючи питання літературознавчого характеру, вдавався до історіософських міркувань стосовно історичних
відносин України і Росії («Великої і Малої Русі»). Наголошуючи
на небаченій близькості назв обох східноєвропейських народів,
мислитель водночас звернув увагу на наявність між ними помітних
історичних та етнографічних відмінностей. Характерно, що, розглядаючи в історичному контексті Московщину і Україну та Галичину, М. П. Драгоманов визнавав відмінність між ними. До того самого
він вважав, що історична спадщина давньої Русі належить і росіянам,
і українцям, і галичанам (підавстрійським українцям). А це спостереження цікаве з погляду історіософської проблеми українського історіогенезису [6, с. 100–101, 103].
Мислитель стверджував, що за часів Київської Русі «увесь край
од Карпат до Волги був у живих федеративних взаєминах, а потім
став централізуватись у два тіла політичні…». Мова йшла про виокремлення Західної Русі, або Литовської, і Русі Московської. Згодом Москва перебрала від Києва на себе роль збирача всієї Русі.
М. П. Драгоманов не виступав проти такого москвоцентризму на
Сході Європи. Так, на його думку, ще за часів П. Сагайдачного
можна було весь український народ аж до Любліна й Карпат привернути до Москви, чим досягнути соборності українських земель,
а водночас й отримати щось схоже на історичне право. Це б дало
змогу йому «більш задержати свою політичну і національну індивідуальність». Проте у ХVІІІ ст. за часів Катерини ІІ було знище-
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но Гетьманщину, ліквідовано автономію Малоросії, утверджено
кріпосне право. Усе це свідчить про те, що сподівання на допомогу історичного посередника (Московії) ще в першій половині
ХVІІ ст. отримати Україні якесь історичне право, що стало б гарантією збереження її стародавніх вольностей і привілеїв, не є продуктивним, оскільки такий хід подій не мав би довготривалої історичної перспективи [6, с. 100–101, 103, 104, 105].
Осмислюючи хід українського історичного процесу, М. П. Драгоманов порушував проблему історичного простору. Він, зокрема,
зазначав, що завдяки політиці спочатку Московського царства,
а особливо «Петербурзької імперії», українські землі, які втратили
самостійність і політичний центр, із часом були сконсолідовані, за
винятком Галичини. У другій половині ХVІІІ – н
 а початку ХІХ ст. до
українського етнічного масиву в межах Російської імперії спочатку
приєднано українські землі Правобережжя, а згодом Холмщину з Підляшшям. За часів Катерини ІІ український народ досяг, за словами
вченого, своєї давньої мети ще від київських князів – п
 івденні степи
Причорномор’я були відкриті для руської колонізації. Після завоювання Росією берегів Чорного моря і Криму, у цьому регіоні стало
можливим безпечне мирне економічне й культурне життя. Крім того,
мислитель акцентував увагу на позитивній ролі Російської держави
для прогресу в освіті та літературі, за допомогою яких українці могли
опановувати європейську школу, прогресивні наукові, політичні та
соціальні ідеї. Про давні прямі контакти такого роду українців з Європою без посередництва московитих-росіян М. П. Драгоманов не
згадував. І це не випадково, адже він поділяв росієцентричну ідейну
позицію й уважав, що великоруські ідеї та інтереси зовсім не суперечать українським народним [6, с. 105, 111, 139, 145].
При цьому ж мислитель зазначав, що, хоча український народ
мав немало славетних справ у минулому, потреби волі та самоврядування, у ХІХ ст. у нього не було чіткого відчуття своєї національної
самостійності, навіть єдиного імені, він мав суттєві внутрішні відмінності. Ускладнення емансипації українського народу пояснювали тим, що він був в одній державі з російським народом, близьким
до українського за мовою та вірою. До того ж імперія проводила
енергійну колонізаторську політику. Таким чином, М. П. Драгоманов пов’язував історичний поступ українства не з внутрішніми
чинниками, а із зовнішнім державно-політичним фактором, яким
виступала Росія [6, с. 105].
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У зазначеній статті вчений накреслив основні етапи української
історії. Одночасно мислитель виділив стару Русь Київську, Русь
Литовську, польський період історії Західної Русі, період козацтва,
Віленсько-Львівсько-Київську Русь ХVІ–ХVІІ ст. Ця первісна періодизація української історії М. П. Драгоманова ще не мала чіткої
виразності, тому що в її основу було покладено різні критерії, як
державно-політичні, так і соціальні й культурні. Вічутне, крім того,
прагнення мислителя пов’язати українську історію з російською,
особливо в ХVІІ–ХVІІІ ст. М. П. Драгоманов виступив проти написання наукової історії «з одрубно-національного українофільського
погляду», оскільки такий підхід спричинить її уривчастість й однобічність. Натомість, на його думку, «історія наукова мусить розказати усі факти, котрі мали вліяння на життя краю і народу, а таких
фактів більшість спільна Україні з Великоруссю» [6, с. 181, 184–185].
Розвиваючи останню думку, М. П. Драгоманов далі переконував
читачів, що соціально-політичні інтереси українців і росіян спільні,
що їхні національно-культурні інтереси хоча й не збігаються, але
українські патріоти не виділяються з російської політики, літератури
й науки. Натомість національні, політичні, соціальні, літературні
інтереси галичан мають розбіжності з інтересами поляків. На першому місці в Галичині, на відміну від Росії і України, національне
питання, пов’язане з релігійним. Водночас мислитель звернув увагу
на те, що від ХІV ст. історія Галичини не містить прикладів і навіть
поривань до національної осібності. А втім, в Україні такі поривання
до свободи виявлялися в русі народу – найміцнішого носія й прикмет національних. За всіх відмінностей М. П. Драгоманов все ж
таки засвідчував переважну близькість Галичини до України, ніж
до Московії – Росії. А ця думка була важливою для усвідомлення
єдиного українського історичного простору [6, с. 192–193, 195].
Як відомо, фаховий історик М. П. Драгоманов намагався осмислити українську минувшину через поглиблене вивчення античної
історії. У процесі студіювання древньої історії він звернув особливу
увагу на релігію та міфологію арійських народів. Потім він захопився вивченням народів нового часу, зацікавившися народними
переказами та словесністю слов’ян, у тому числі українців. Незабаром йому вдалося з кількома приятелями видати дві книжки казок
і дві – п
 ісень. У 1869 р. М. П. Драгоманов разом із В. Б. Антоновичем приступили до укладання зводу українських політичних пісень
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з історичним коментарем, що були виднані у двотомнику у Києві
1874–1875 рр. [2, с. 49].
Праця цікава не тільки з погляду фольклористики, а й історіософії, оскільки в ній вміщено авторські міркування щодо структури
історичного процесу в українських землях, у межах якої виділено ряд
внутрішніх періодів. Мислитель став системніше опрацьовувати історіософську проблему історичного часу в контексті історії України.
У передмові до праці «Исторические песни малорусского народа
с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова» йшлося про
своєрідну періодизацію епох крізь призму пісенної творчості нашого
народу. Зокрема, виокремлювалися пісні віку дружинного та княжого, козацького, гайдамацького, рекрутського і кріпацького [2, с. 49].
Як бачимо, в основу цієї диференціації історії покладено соціокультурний чинник, оскільки періоди історії диференційовано
згідно з особливостями тематики історичної поетичної творчості
українства, що видозмінювалася внутрішньосоціально відповідно
до кожної нової епохи. Такий поділ історичної минувшини не був
випадковим, адже в історичній народній пісні зберігалася закодована історична пам’ять про минуле, яку передавали з вуст у вуста
від покоління до покоління. І це стало запорукою її вірогідності.
Отже, через вивчення української народної словесності у свідомості М. П. Драгоманова утвердилося міцне патріотичне почуття до
українського народу й бажання дослідити всі аспекти українського
питання в Росії та Австро-Угорщині [5, с. 48–50; 2, с. 49].
У подальшому мислитель усе активніше досліжував питання
щодо історичного часу та історичного простору в контексті української історії. Дослідницький інтерес викликає стаття «Пропащий час. Українці під Московським царством (1654–1876)». У ній
М. П. Драгоманов зосередився на вивченні українсько-московських
(російських) взаємин, які відігравали ключову роль в українському історичному процесі від середини ХVІІ ст. до останньої чверті
ХІХ ст., тобто до епохи, в якій жив мислитель. Невелика за обсягом
розвідка, що мала служити вступом до запланованої ним великої
праці з історії українсько-російських взаємин, написана як узагальнююча, в якій можна знайти історіософські зерна. Насамперед варта уваги відтворена М. П. Драгомановим основна тенденція
цього великого періоду історичної минувшини, сутність якої полягала в ліквідації старих «негідних» українських порядків і зведенні
нових, московських і петербурзьких. Мислитель негативно оцінив
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приєднання України до Московського царства, в якому панувало
самодержавство та кріпацтво і «царська самоволя заїла вольності
українські» [7, с. 562–563, 574, 667].
Поряд з історико-часовою проблематикою М. П. Драгоманов
у контексті історії України порушував проблему історичного простору. Перебування на початку 70-х рр. ХІХ ст. у Західній Європі
остаточно переконало М. П. Драгоманова, що найліпшим підґрунтям для українських автономних прагнень є європеїзм, або космополітизм, який не заперечує часткових національних варіацій
загальних ідей та форм і являє собою основу для українських автономних прагнень. Це твердження ґрунтувалося на усвідомленні
мислителем того, що до ХVІІІ ст. Україна була більше пов’язана із
Західною Європою і, хоча повільно, з вини татар, все ж спільно із
нею прагнула суспільного та культурного прогресу. Ця обставина,
на думку М. П. Драгоманова, спричинила найбільші національні
відмінності України від Московії [2, c. 58].
У середині 70-х рр. ХІХ ст. М. П. Драгоманов сформувався як
український діяч соціалістичного автономістсько-федералістичного напряму. Восени 1875 р. у журналі «Вестник Европы» планували надрукувати його велику статтю «Десять лет украинской
белетристики», яку повністю вилучила царська цензура. У ній
мислитель спрямовував український рух не на шлях поверхового
націоналізму і мрій про державну самостійність, а на усвідомлення
загальнолюдських інтересів культури і соціальних потреб демосу.
Цю саму думку висловлено в опублікованій статті «Новокельтское
и провансальское движение во Франции» («Вестник Европы»,
1875, август и сентябрь). Відтоді М. П. Драгоманов не усвідомлював український історичний простір у межах самостійної держави
навіть у перспективі. Натомість його досить помірковане бачення
майбутнього України, що не виходило за межі автономістсько-федеративних прагнень, вельми непокоїло російську владу [2, с. 61].
З погляду історико-просторової проблематики цікавою є праця
мислителя «Про українських козаків, татар та турок» (Київ, 1876).
У ній учений указав на спадкоємність назв Русь і Україна, або Мала
Русь, яка відрізнялася від Московщини, або Великої Русі. Автор наголошував на великій території України, яка простяглася від Карпат до Дону із заходу до сходу, від Пінських лісових боліт по річці
Прип’ять аж до Чорного моря з півночі на південь. М. П. Драгоманов наголосив на особливості українських теренів, розташованих
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у степовій смузі, яка впродовж історії не могла бути захистом для
місцевого населення від вторгнень кочових народів з азійського
сходу татарського й турецького роду. Зокрема, автор стисло описав
боротьбу зі степовими народами: хозарами, печенігами, половцями,
які «почали дуже тіснити Русь». «Великою хмарою» назвав мислитель нашестя на Русь татар, наслідком якого стало те, що «Південна руська земля, Україна, на якийсь час мало не зовсім спустіла».
Утвердження в подальшому влади Литви в українських та білоруських землях сприяло розмежуванню колись єдиного руського
територіального масиву. Із часом Польща, Литва, Україна з Білою
Руссю злучилися в єдину державу – Р
 іч Посполиту, а на сході консолідувалася Московська держава. За цих обставин відбулася українська колонізація південних земель, з приводу якої М. П. Драгоманов писав: «На південь Україна простяглася до Чорного моря».
Упродовж кількох віків українська історія наповнилася боротьбою
проти наїздів татар і турок. Важливим в українській історії став
козацький чинник, у межах якого автор особливу увагу приділив
Запорозькій Січі, а також драматичним подіям ХVІІ–ХVІІІ ст.,
показав утручання татар і турок у виснажливу боротьбу українців,
поляків та московитих, що спричинила відставання нашого народу від західноєвропейських у ремісництві та науці [8, с. 175–203].
Таким чином, від початку і до середини 1870-х рр. М. П. Драгоманов, досліджуючи різні проблеми історії, політики та суспільного
життя, літературознавства й фольклористики, розробляв цілу низку
аспектів історіософського предметного кола. Від осягнення історії
античності він перейшов до осмислення історії України, досліджуючи в цьому контексті історіософські проблеми історіогенези, історичного простору й часу, структури української історії. Теоретичною
домінантою мислителя стала концепція історичного прогресу з поступовою демократизацією суспільства, а в історіософських підходах
до історії України європоцентризм переплітався з росієцентризмом.
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(Частина 3)*

С

тавши вічним вигнанцем російського царату
в 1876 р., М. П. Драгоманов не полишав задумів
щодо осмислення історії України. У листі до Старої Громади від 1877 р. із Женеви мислитель писав, що може «ліпше служити, сівши за звод історії Укр[аїни] і з літератури з нашого
погляду…». У тому самому листі мислитель продемонстрував широкий погляд на історичний час і зміст української проблематики,
* Закінчення статті. Початок у збірнику наукових праць «Проблеми політичної історії
України». – Вип. 10. – 2015. – С. 4–10; Вип. 11. – 2016. – С. 4–12.
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стверджуючи, «що єсть Україна і в Х, і в ХV, і в ХІХ, єсть і в кургані, і в опері». Важливо, що М. П. Драгоманов надавав пріоритет
науковому погляду на історію України, розглядаючи її «з реальним ходом діл усіх європейських народів», тобто в контексті європейської цивілізації [13, с. 447, 453].
Перебуваючи в еміграції, М. П. Драгоманов накреслив свій план
літературно-політичної роботи. В центрі міркувань українського
діяча постало якомога повніше збирання матеріалу про Україну
та її народ, про його культурні починання і прагнення до свободи
й рівності. Пріоритетними для мислителя були питання культурного, політичного й соціального визволення українського народу.
Досягнення цього історичного ідеалу було можливим, на думку
М. П. Драгоманова, за умов поступового розвитку народних мас,
а не кривавих повстань. За умов Російської імперії українська нація
могла здобути політичну свободу не шляхом сепаратизму, а тільки
разом з іншими націями й областями шляхом федералізму, тобто через політичне оновлення країни. Своє розуміння тодішньої ситуації
та подальшого історичного розвитку Російської імперії, до складу
якої входила значна частина українських земель, М. П. Драгоманов
виклав у ряді публіцистичних брошур, що видавалися в Женеві.
Зокрема, у праці «Внутреннее рабство и война за освобождение»
(1877) та «До чего довоевались?» (1878) мислитель розкрив власне
бчення мінімальних політичних реформ у Росії [2, с. 64–66].
Важливі історіософські проблеми порушувалася в програмній
праці українського політичного діяча «Переднє слово» [до «Громади» 1878 р.]. В ній автор, зокрема, висвітлив своє бачення вітчизняного історичного простору, показавши межі українських земель
на заході, півдні, сході та півночі. При цьому він виходив із принципу соборності українських земель, об’єднуючи в єдину цілісність
землі підросійської та підавстрійської України. Загалом ішлося про
етнічну українську територію понад 135 000 кв. миль з населенням
більше 17 млн. осіб.
Оповідаючи про українську територію, М. П. Драгоманов окреслив і коло сусідніх народів. Мислитель зазначав великий потенціал
людності цієї території, якби вона була вільна і єдина. Натомість він
зафіксував факт роздільності української території та її людності.
Серед причин такого стану мислитель назвав природно-територіальний чинник – ту «велику дорогу», на якій довелося жити українцям і на якій сходилися інтереси багатьох інших народів. За умов
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захоплення українських земель декількома сусідами відбулося розчленування української етнічної території. Це спричинило інкорпораційні й асиміляційні процеси серед різних верств українства.
Адже панство, а також велика частина попівства й частина міщанства приладжувалися «до чужого начальства», втрачаючи зв’язок
з українським народом. «Так наші українці, – писав М. П. Драгоманов, – зосталися майже тільки селяни й городяни-чорнороби,
та трохи з малого купецтва й попівства…» [8, с. 276–278].
Мислитель показав процес ліквідації українського козацтва на
правобережжі та лівобережжі Дніпра силами польської і московської
держав, що мало історичним наслідком утвердження тяжкої неволі
українського народу та його регіональну розірваність. Внаслідок
цього замість єдиного українського народу в підросійській Україні
з’явилися окремі регіони: Малоросія, Слобідська Україна, Новоросія, що ділилися на губернії. А в Речі Посполитій подрібнення
українських земель відбувалося по воєводствах: більша частина
українських територій відійшла в Малопольські землі, а інша, північніша, – в Литовські. Так Україна була поділена в державно-політичному й історико-географічному сенсах. Подібне розділення
несло несвободу. Проте, на думку М. П. Драгоманова, такий стан
справ не мав бути вічним. Він підкреслював, що «сам народ український мусить впорядкувати свою долю, як йому потрібно, скинувши
з себе усяке панство й державство» [8, с. 280, 285].
Свободаризм сучасного українства мав історичну перспективу.
Адже «мужицтво» у духовних і господарських справах поверталося
до традицій козацьких часів ХVІ–ХVІІ ст., а «купка письменних
українців» теж із різних боків – національного, політичного й соціального – б
 ерегли у своїй пам’яті належність до українства і хотіли припинити перерву поступовості у своїй історії, що розпочалася
у ХVІІІ ст. [8, с. 289].
М. П. Драгоманов усвідомлював, що українці багато втратили
у своїй історії через те, що не змогли утвердити власну державу, як
це зробили інші народи Європи. Втім, мислитель показав, що навіть власна держава не є панацеєю від суспільних негараздів. Натомість М. П. Драгоманов висунув думку про необхідність утвердження
в Україні вільного самоврядного суспільства, що можна трактувати
як мету історичного поступу. Як він підкреслював, Україна «мусить
стати товариством товариств, спілкою громад, вільних в усіх своїх
справах…». Саме така модель українського суспільства майбутнього
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могла утвердити формулу: «…жити по своїй волі на своїй землі». На
думку мислителя, вільними можуть бути лише маленькі держави,
а краще назвати – громади, товариства, котрі утворюють спілку
вільних осіб [8, с. 293, 295, 296].
Така модель вільного суспільства не була подібна до будь-яких
існуючих держав і називалася М. П. Драгомановим безначальством,
яке функціонувало за формулою «своя воля кожному й вільне громадство й товариство людей й товариств». Побудова саме такого
суспільства розглядалася мислителем як мета людності. Характерно,
що М. П. Драгоманов вбачав аналоги такого суспільства в минулому
України, розглядаючи подібною вільною спілкою Запорозьку Січ,
котра являла собою січове товариство, котре функціонувало понад
200 років. Модель безначального суспільства, на думку мислителя,
не є винятково українським явищем. Адже до безначальства прямує
весь світ, зокрема прихильники такого устрою є в Західній Європі
й Америці, які об’єднуються в партію соціальну, громадську і є соціалістами-громадівцями [8, с. 296, 297].
М. П. Драгоманов цілком реалістично розумів, що тодішній
стан України був надто далекий від ідеалів безначальства, якому була
притаманна «воля кожної особи в слові й праці, воля кожної людської
породи, спілки, громади, країни». Водночас мислитель вважав, що
Україна, яка не мала ані свого попівства, ані панства, ані купецтва,
ані держави, а має доволі розумне від природи мужицтво, має добрі передумови для сприйняття концепції про безначальні й товаристські порядки. Проте чужі держава і школа відняли в українських
інтелектуалів, по своїй суті демократів й федералістів, єдність з народом («мужицтвом») і відновити цю єдність не можна одномоментно.
Не мав віри мислитель у можливість змінити ходу історії за допомогою бунтів чи повстань «згори». «…Зробити нові порядки, та ще
й громадські й господарські, саме повстання не може», – резюмував М. П. Драгоманов. Утвердження нового ладу має прийти через
свідомість людності, всебічно розвинутися у працях політичних,
громадських, господарських, родинних, наукових. Цілком закономірно, що М. П. Драгоманов розглядав соціалізм не крізь партійну
призму, а громадівську, суспільну [8, с. 301, 302, 306, 310–313, 318].
Закладаючи перше видання вільної української преси, мислитель сформулював його основоположні світоглядні принципи
прихильників громадівства. Це, зокрема, послідовники «своєї волі
(автономії) мужа і жінки, кожної особи, спілки, громади, люд-
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ської породи, до вільного товариства (федерації) громад і пород
людських, до вільного розуму (раціоналізму) й твердої науки (позитивізму)». В цих засадах цілком проглядаються обриси майбутнього українського суспільства в усвідомленні М. П. Драгоманова.
Суттєво важливо, що український діяч розглядав справу побудови
нових безначальних порядків в Україні не тільки як справу власне
українців. Задля цього мислитель запропонував українцям виступати з думками «не стільки національними, скільки автономними
й федеративними, до котрих пристане завше багато людей і з других
країн і пород» [8, с. 319, 321].
Ідеали майбутнього українського суспільства накреслено
М. П. Драгомановим у праці «Шевченко, українофіли і соціалізм»,
надрукованій у збірці «Громада» 1879 р. Так, мислитель стверджував,
що на зміну вірі має прийти «систематичний раціоналізм», без якого
немає «систематичного вільнодумства в сім’ї, в громаді, в державі»
[12, с. 362]. Отже, історичну перспективу суспільства він розглядав
у контексті соціуму емансипованого, гармонійного на приватному,
громадському та державному рівнях.
Перебуваючи на позиціях українського соціалізму, М. П. Драгоманов вважав, що це історичне майбуття прийде тоді, коли в Україні
вже буде знесене кріпацтво, царське самодержавство, утвердиться
побудоване на вільнонайманій праці господарство та парламентська
держава [12, с. 372]. Як бачимо, на думку мислителя, соціалізм міг
справдитися в певній історичній перспективі, коли суспільство вже
виросте зі зрілих капіталістичних відносин.
М. П. Драгоманов прямо не визначав термін постання соціалістичного суспільства в Україні. Він лише вів мову про «правдивий соціалізм у думці і праці» ХІХ ст., котрий настав «після великих державних змін і революцій ХVІ–ХVІІІ ст.», і пов’язував рух
до соціалізму в Європі з прогресом, з поступом «у господарстві,
в громадських порядках, у науках і знаннях» [12, с. 375].
Розглядаючи ідейні пошуки українським громадівством «правдивої дороги», тобто найадекватнішого шляху суспільного прогресу, М. П. Драгоманов пов’язував його поступ з «європейськослов’янською основою». Надзвичайно цікавими для драгомановського розуміння особливостей історичного процесу на Сході Європи і, звичайно, на українських землях, є міркування мислителя
стосовно негативної ролі в його перебігу татарського, російського,
литовського і польського чинників. «З ХІІІ по кінець ХVІІІ ст., –
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писав М. П. Драгоманов, – татари, а потім «московський збір країн руських» руйнували ввесь схід Європи та розганяли там людей.
Немало з свого боку причинилася тут і Литва, й Польща, які теж
од ХІV до ХVІІ ст. думали бути тут «збирачами» країн руських і неруських» [12, с. 404].
Безперечно, український діяч розумів, як українство за вказаних обставин втрачало впродовж століть свою самодостатність.
Він зазначав: «Українська історія ще більше обірвана, ніж московська, бо в ній нема навіть і поступу національного збору, й крайової
непідлеглості». Мислитель покладав надію на українських громадівців, зокрема українолюбців та народолюбців, особливо відвертих
українських соціалістів, котрі мають вивести українство на шлях
історичного поступу: державного, громадського, господарського
та розумового [12, с. 417, 420, 421].
У 1880 р.М. П. Драгоманов разом із М. І. Павликом та С. А. Подолинським підписав Програму «Громади». Цей документ вийшов
далеко за межі програмних настанов української збірки, а показав
історичну перспективу українства у трьох справах: політичних,
господарських (економічних) та освітніх (культурних). Звичайно,
Програма «Громади» мала ідейну спадкоємність з «Переднім словом» [до «Громади» 1878 р.]. Так, у справах політичних М. П. Драгоманов та його однодумці декларували такі цінності, як рівноправність особи, неодмінність волі слова, печаті й науки, зборів
і товариств, самоврядність (автономії) для кожної громади, повна
самостійність для вільної спілки (федерації) громад на всій Україні. У справах господарських (економічних) програма передбачала
спільну або гуртову власність усіх природних багатств та засобів
виробництва в руках хліборобських та робітницьких товариств та
громад і заперечувала вільнонайману працю. У справах освітніх
(культурних) першорядне значення надавалося зросту позитивної
вільної науки й умілостей (словесність, театр, малярство, різьба,
музика), а також вільному віросповіданню. Характерно, що ця програма передрікала можливість в історичній перспективі не тільки
поступу, а й революційних змін: «…простому народу на Україні не
обійтися без окружного бою й повстання (революція)», тому що
начальство й панство не зможе відректися від свого панування [9,
с. 254–257]. Але ця теза Програми «Громади», як свого часу зазначав М. І. Павлик у своїй ювілейній статті про М. П. Драгоманова,
з’явилася під впливом С. А. Подолинського, котрий ще в середині
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70-х рр. ХІХ ст. написав перші українські соціально-революційні
брошури [15, арк. 23].
У 1881 р. у статті «Нові українські пісні про громадські справи
(1764–1880). Про видання списків українських пісень про громадські справи в ХVІІІ і ХІХ ст.» М. П. Драгоманов знову повернувся до
проблеми структуризації української історії. В ній зберігалася вже
накреслена раніше періодизація, хоча й доповнювалася історичним
часом кожного періоду та ще й «піснями про волю». Так, «пісні віку
княжеського і дружинного», або «вояцько-боярського» датувалися
ІХ – Х
 V ст., «пісні віку козацького» – к
 інцем ХV ст. – кінцем ХVІІІ
ст., «пісні віку гайдамацького» – Х
 VІІІ ст., «найбільш на правім боці
Дніпра», «пісні віку кріпацького і рекрутського» – з кінця ХVІІІ
ст. Сучасний історичний період, котрий здобув назву – «пісні про
волю», датувався історичним часом ліквідації кріпацтва: в Австрії
з 1848 р., в Росії з 1861 р. Таким чином, незважаючи на деякі доповнення, основний соціокультурний критерій структуризації української історії залишався незмінним [7, с. 456].
У праці «Что такое украинофильство?» (1881) М. П. Драгоманов
вважав, що український народ має не тільки відродитися чи зберегтися, а й набути розвитку. І в цьому поступі його історичний шлях
не є винятком. Адже українському народові необхідно все те, що
потрібно й іншим народам. Визнання української національності
надасть можливість її розвитку на ґрунті економічному, соціальному, політичному та культурному. Запорукою такого поступу, на думку
мислителя, є утворення партії українофілів. Рушієм національного
поступу виступає суспільно-політичний чинник [10, с. 447, 448].
На початку 80-х рр. ХІХ ст. М. П. Драгоманов написав велику
статтю «Историческая Польша и великорусская демократия», яка
в 1882 р. вийшла друком й окремою книгою [5]. В ній автор розглянув питання історичного майбуття в Російській імперії, висунувши
програму політичної й адміністративної реформи на началах автономії земських одиниць – общин, повітів, губерній, або областей.
Саме в рамках такої автономії він вбачав розв’язання національного
питання в Росії, в тому числі й українського [4, с. 69].
З погляду на історіософську проблему історичного майбуття України представляє дослідницький інтерес програмна праця
М. П. Драгоманова «Проект основ статуту українського товариства
«Вільна Спілка» – «Вольный Союз», що була надрукована у женевській друкарні «Громада» окремою брошурою (1884) [3]. Веду-
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чи мову про цілі товариства, мислитель визначав його завданнями
«роботу для політичного, економічного і культурного визволення
та розвитку українського народу й іноплемінних колоній, що живуть серед нього». При цьому не йшлося про здобуття Україною
державної незалежності через ліквідацію гегемонії політично домінуючих народів – націй.
Натомість М. П. Драгоманов пропонував оновлення українських земель як результат трансформації існуючих імперських
режимів. Це було прямо сказано стосовно Росії, яку український
діяч розглядав у майбутньому в ракурсі перетворень на засадах політичної свободи. Цей концепт розумівся широко: від утвердження
прав людини і громадянина, недоторканності тіла для принизливих
покарань і смертної кари, недоторканності особи і житла для поліції без постанови суду, недоторканності приватних листів і телеграм, свободи вибору місця проживання і занять, недоторканності
національності (мови) у приватному і публічному житті, свободи
совісті, свободи слова, друку, театрів і навчання, свободи зборів,
петицій і заяв, свободи товариств і об’єднань тощо, права носіння зброї і військових вправ, рівності усіх у громадянських правах
і обов’язках [1, с. 125, 126]. Провідними ідеями цього важливого документа стали політична свобода, соціальні реформи і федералізм.
Серед рукописних статей і заміток М. П. Драгоманова періоду 1878–1893 р., розшуканих нами у Центральному державному
історичному архіві України у Львові, представляє дослідницький
інтерес лист українського діяча до редакції з приводу роковин смерті
Т. Г. Шевченка (від 20 лютого 1886 р.), де міститься теза про принципи політики, котрі відповідають інтересам русько-українського
народу. Зокрема, йшлося про федералізм у справах національно-політичних, демократизм у справах соціальних та раціоналізм у справах культурних [17, арк. 56 зв.].
Заслуговує на увагу ще один документ програмного характеру – « Нарис української програми» М. П. Драгоманова, знайдений
нами у ЦДІА України у Львові серед листів кінця 1886 р. В ньому
йшлося, що автор висловлювався за літературний та політичний
розвій української національності, але не мав нічого проти великоросійської, з якою є тісний зв’язок. Вся українська громада, на
думку автора, мала б розвиватися у річищі демократично-реалістичного напряму, як її прогресивна частина. «Нарис української
програми» засуджував політику тодішнього російського уряду, яку
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вважав «губною для всього слов’янства», і водночас виступав «проти
польської гегемонії на нашій землі…» [16, арк. 150–157].
Думку про український рух як рушійну силу історичного поступу України М. П. Драгоманов висловлював і у своєму листі до
Старої Громади від 8 лютого 1886 р. Мислитель твердив, що цей
національний рух мав спиратися на ґрунт «європейський ідейно
і географічно». Лише в цьому випадку українська справа мала б історичну перспективу [13, с. 511–512]. У листі до Старої Громади від
19 травня 1887 р. М. П. Драгоманов вкотре структурував українську
історію. Мислитель виділив три періоди старої України – княжої,
литовсько-польської і козачої [13, с. 593].
За десятиліття, у 1891 р. в праці «Чудацькі думки про українську
національну справу» М. П. Драгоманов замислився над загальними
критеріями структуризації української історії. Так, він вважав, що
історичний процес слід розглядати «сукупно», тобто комплексно,
а не під кутом зору якогось одного чинника, наприклад, «хвилевого
стану людності», національного чи православного. Виділяючи такі
її доби, як княжо-городська, феодально-литовська, пансько-польська, козацька, царсько-російська (з виділом цісарсько- й конституційно-австрійського), мислитель стверджував, що всі ці періоди
слід розглядати, звертаючи увагу «на зріст чи упадок людності,
господарства, порядків і думок громадських і державних, освіту,
пряму чи косу участь українців усяких класів чи культур в історії й
культурі європейській» [11, с. 490]. Отже, у процесі структуризації
української історії мислитель переконався у багатофакторності історичного процесу, який розглядав як безперервний, попри всі внутрішні недосконалості та зовнішні негативні впливи.
При цьому М. П. Драгоманов вбачав в українському історичному процесі не однолінійну перспективу по висхідній, а хвильоподібний рух з періодами піднесення і спаду. Основними змістовими компонентами цього процесу були як матеріальні, так і духовні
складові, котрі в сукупності охоплювали етнічне, економічне, державне і громадсько-політичне, освітнє. Прикметно, що мислитель
розумів полікласовість і полікультурність українського суспільства,
органічно вписуючи його в європейський культурно-історичний
простір. Зрозуміти українську історію в усій її сукупності виявів,
на думку М. П. Драгоманова, можна лише за умов зіставлення її
з історією інших народів Європи [11, с. 490].
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М. П. Драгоманов піддав критиці українських і російських учених, котрі розглядали історію Русі відрубно від історії всієї людності.
Мислитель не поділяв позиції українських дослідників, які не могли
піднятися до філософсько-історичних узагальнень, а залишалися адептами вузько-провінційного, «зовсім неясного, плаксивого
романтизму». Взагалі М. П. Драгоманов мав широке, узагальнене
бачення української історії, яку розглядав у нерозривному зв’язку
з минулим усієї європейської цивілізації [11, с. 491].
«Правдиво науковий, широкий погляд на історію України»,
кажучи словами М. П. Драгоманова, давав можливість йому мислити справді по-історіософські, цілком усвідомлюючи безперервність українського історичного процесу. Доказом цього є той факт,
що мислитель убачав «поступ цивілізації на Україні» «і під чужими
урядами», «навіть і в чужій формі». Тяглість цього цивілізаційного
поступу забезпечувала виготовлення ґрунту «для свідомого українства». Розглядаючи ходу України дорогою всесвітнього поступу,
М. П. Драгоманов звернув увагу на неодноразові спроби українців
до повної самосвідомості й автономії, які б прислужилися справі
всесвітньої цивілізації [11, с. 491].
М. П. Драгоманов виступив з ідеєю оновлення науки про Україну. Запорукою цього процесу мала стати інтелектуальна інтеграція українських учених з культурним, політичним і соціальним
всесвітнім громадським рухом. А ця співпраця дала б можливість
опанувати новітні методи та напрями Європи й Америки. Український мислитель вважав, що таке оновлення наступить незабаром.
Набуття динаміки цього процесу він пов’язував з рішучим опануванням українською інтелектуальною громадою європейських мов
та «прямими стосунками з європейською наукою, письменством і політикою» [11, с. 494].
Драгомановська концепція суспільної еволюції була наповнена ідеями лібералізму, демократизму, федералізму, соціалізму
з «людським обличчям», людяно-освітнього універсалізму з вільністю кожної народної мови, які протистояли ідеям державного
централізму, національного централізму, що утверджували політику «обрусенія», а з іншого боку, породжували свідомий національний автономізм. Важливо, що у своїй концепції суспільного поступу
М. П. Драгоманов усвідомлював значення українського національного руху, який мав здобути визнання і права «працею культурною
й політичною». Мислитель чітко усвідомлював необхідність розвою
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науки і письменства, піднесення яких неминуче привело б до зростання національної свідомості як важливого чинника українського
поступу [11, с. 505–509, 539, 543].
Історіософія М. П. Драгоманова насичена концептами переміни (еволюції) та руху (динаміки). Для нього головними факторами
історичного буття стали поступ людини й громади, поступ політичний, соціальний і культурний. Натомість національний чинник ставав лише ґрунтом, формою і способом життєдіяльності [11, с. 558].
«Листи на Наддніпрянську Україну» М. П. Драгоманова (1893)
проливають додаткове світло на деякі історіософські засади концепції мислителя. Так, полемізуючи з Б. Д. Грінченком (Вартовим),
мислитель назвав тодішню українською націю «плебейською».
Можливо, саме тут криється причина його прихильності до політичної автономії українців у формі автономії земської, зокрема
громад, повітів і країн, у котрій найліпше виявляється автономія
національна [6, с. 196, 206, 207].
Напевно, М. П. Драгоманов не виступав з позицій національного унезалежнення України, оскільки виходив зі ще незрілої національної свідомості, відсутності розвинутої національної еліти
тощо. Саме тому він вважав, що українці, разом з іншими європейськими народами, мають пройти етап загальнодемократичного
поступу. На його думку, авангардом цього поступального процесу
мають стати українські радикали – репрезентанти початку «нового європейського напрямку: космополітичного, універсального,
гуманістичного і. т. д. – початок людей, котрі звуть себе не українофілами, а людьми чи європейцями української нації». Поділяючи
українську інтелігенцію на українських націоналістів та українських
гуманістів, М. П. Драгоманов підкреслював, що обидві групи «однаково свідомі українці». Такий підхід обумовлювався тим, що мислитель вважав за необхідне об’єднати всі напрями в українському
русі в ім’я України, яка потерпала від «дуже вже застарілої системи
реакції і кастівності», що панувала в Російській та Австро-Угорській
імперіях [6, с. 207, 270–271].
Свою належність до українського радикального руху М. П. Драгоманов підтвердив у 4-му листі до відомого галицького народовця
О. Огоновського від 18 (30) березня 1894 р. В ньому він пояснив
і головну відмінність свого радикального напряму від націоналістів-українофілів, що полягала в тому, що радикали ставили «над
національним почуттям і інтересами критеріум вселюдської науки
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і таких же інтересів…» [18, арк. 170, 173]. Погляди М. П. Драгоманова базувалися на трьох основних ідейних підвалинах, якими були
лібералізм, демократизм і соціалізм [14, арк. 34]. І саме в цьому
світоглядному трикутнику розвивалося історіософське бачення
мислителя.
Таким чином, у другій половині 70-х – в першій половині
90-х рр. ХІХ ст. видатний український політичний діяч М. П. Драгоманов у своїй творчій спадщині розглянув цілий ряд історіософських проблем, зокрема історичної території та людності, структури
української історії, особливостей ходу українського історичного
процесу, багатофакторності впливів на його перебіг. У центрі уваги
мислителя постала концепція суспільної еволюції, стрижнем якої
стала теорія громадівського соціалізму. Показуючи історичну перспективу України як суспільства ліберального, демократичного,
соціального, М. П. Драгоманов пов’язав ідею національно-культурного поступу українства із загальноєвропейськими цінностями.
Саме цей сплав мав сформувати європейську українську націю.
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