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ПЕРЕДМОВА

Дмитро Іванович Яворницький (1855–1940) –  
видатний український інтелектуал остан-
ньої чверті ХІХ –  першої половини ХХ ст., 

який зробив вагомий внесок у поступ цілого ряду галузей націо-
нальної науки і освіти, зокрема історії та археології, етнографії і 
фольклористики, музейної та архівної справи, історичного краєз-
навства та топографії, літератури, мовознавства та дидактики. За 
умов української бездержавності, імперської наукової та освітньої 
політики, ідеологічних та цензурних нагінок, зрусифікованого 
суспільства він обрав для свого світорозуміння українську наці-
ональну ідентичність і вектор служіння українській національній 
справі на основі неоромантичної ідеології та методології, профе-
сійної жертовності в ім’я збереження історичної пам’яті й націо-
нально-культурного піднесення рідної землі та народу.

Життя і діяльність Д. І. Яворницького вирізнялися надзви-
чайним розмаїттям і насиченістю подіями та інтелектуальними 
контактами. Тільки у Дніпропетровському національному істо-
ричному музеї імені Д. І. Яворницького зберігається понад 6 тис. 
листів з його епістолярної спадщини, котра є цінним задокумен-
тованим джерельним комплексом з історії інтелектуальної діяль-
ності. Серед друзів та знайомих українського вченого та педагога 
знаходимо представників наукової, освітньої та культурної інтелі-
генції, державних діячів, чиновників, службовців, священно-слу-
жителів, поміщиків, купців, підприємців-буржуа, селян, робітни-
ків, студентів та учнів. Причому не завжди ці люди належали до 
прихильників української національної ідеї чи українського сві-
тогляду. Тому, вивчаючи історичну особистість Д. І. Яворницько-
го, цілком справедливо вести мову, як зазначала відома дослідни-
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І всі мої думки на Україні...
Д.І. Яворницький
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ця у галузі яворницькознавства С. В. Абросимова, про наявність 
«різних співтовариств»1.

Утім, темою даної монографії є, напевно, головне інтелекту-
альне співтовариство Д. І. Яворницького –  українське. Саме та-
ким воно було за змістовою сутністю, духом і буквою. На наш по-
гляд, вивчення саме цього пласту життя та діяльності вченого і пе-
дагога є найактуальнішим сьогодні. І справа тут не тільки в суто 
академічному, науковому резоні –  нарешті детально розібратися 
у механізмах творення української інтелектуальної національної 
спільноти, відродити імена багатьох активних послідовників по-
ступу нашої національної науки і освіти.

Суттєво важливо, що значну частину свого інтелектуально-
го життя Д. І. Яворницький присвятив вивченню нашого україн-
ського краю, створив саме тут на теренах Наддніпрянщини –  спо-
чатку в дореволюційному Катеринославі, а згодом у радянсько-
му Катеринославі –  Дніпропетровську –  важливий центр україн-
ської інтелектуальної мережі, яка відіграла помітну роль у відро-
дженні старих козацьких і творенні нових українських модерних 
інтелектуальних традицій. Цей історичний досвід є вельми акту-
альним сьогодні, тому що саме наш сучасний мегаполіс став фор-
постом боротьби України за свою людність, територію і держав-
ну незалежність. Звичайно, його пізнання буде корисним, насам-
перед, для молодого покоління науково-педагогічних та науко-
вих працівників, аспірантів та студентів, котрі ще мають пройти 
непростий шлях дійсного оновлення українського суспільства та 
його всебічної модернізації.

За комуністично-радянських часів упродовж десятиліть ха-
ризматична і енергетично сильна особистість Д. І. Яворницького 
залишалася на маргінесі наукових досліджень. Це й не дивно, бо 
комуністичний політичний режим був незацікавлений всебічно 
показати постать великого українця, який своїм життєвим шля-
хом і багатогранною діяльністю подав яскравий приклад самовід-
даного служіння власному народові, послідовного відстоювання 
його права на творення і розвиток української національної нау-
ки, освіти та культури.

1 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький в соціальному контексті Наддніпрянщини кін-
ця ХІХ –  початку ХХ ст. / С. В. Абросимова // Наддніпрянська Україна: історичні 
процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. –  Д., 
2007. –  Вип. 5. –  С. 21–22.
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Втім, і в українській радянській історіографії почали з’явля-
тися помітні праці, які проливали світло на важливі складові жит-
тя та діяльності Д. І. Яворницького. В цьому контексті слід згада-
ти важливу монографію М. М. Шубравської «Д. І. Яворницький. 
Життя, фольклорно-етнографічна діяльність» (К., 1972). Хоча в цій 
першій узагальнюючій наукової праці з історії життя та діяльності 
Д. І. Яворницького інтелектуальне співтовариство вченого і педагога 
не опинилось у центрі уваги, авторка навела цікавий фактичний ма-
теріал про його інтелектуальні контакти, зокрема в Наддніпрянщи-
ні, Петербурзі та Москві2. Інтелектуальні комунікації Д. І. Яворниць-
кого находили відбиток і в науково-популярній літературі. До таких 
зразків можна віднести книжку документальних оповідань «В пошу-
ках скарбів» І. М. Шаповала, яка витримала кілька видань3.

На рубежі ХХ –  ХХІ ст., особливо за умов відродження й 
утвердження сучасної незалежності України, багатогранна осо-
бистість Д. І. Яворницького викликала все більший інтерес у су-
часного покоління дослідників. До 135-річчя, 140-річчя, 150-річ-
чя, 155-річчя та 160-річчя видатного вченого і педагога відбулись 
ювілейні наукові конференції в Дніпропетровському історично-
му музеї імені Д. І. Яворницького (1990, 1994), Всеукраїнська на-
укова конференція «Д. І. Яворницький і проблеми української іс-
торичної науки» (2005) та І–ІІІ Всеукраїнські Яворницькі наукові 
читання (2007, 2010, 2015) у Дніпропетровському національному 
університеті імені Олеся Гончара, видані ювілейні збірники нау-
кових праць, у яких нагромаджено великий матеріал з історії інте-
лектуальних контактів Д. І. Яворницького4. С. В. Абросимова на-

2 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклорно-етнографічна діяль-
ність / М. М. Шубравська. –  К., 1972. –  С. 21, 22, 23, 27, 30, 32, 34, 35, 70, 71, 72, 73, 
79, 82, 100, 118 та ін.

3 Шаповал І. М. В пошуках скарбів / І. М. Шаповал. –  К., 1963; 
 Шаповал І. М. В пошуках скарбів / І. М. Шаповал. –  К., 1966; 
 Шаповал І. М. В пошуках скарбів / І. М. Шаповал. –  К., 1983; 
 Шаповал І. М. В пошуках скарбів / І. М. Шаповал. –  Дніпропетровськ, 1990; 
 Шаповал И. М. В поисках сокровищ / И. М. Шаповал. –  М., 1989.
4    Вчений-подвижник: матер. наук.-пр. конф., присв. 135-річчю з дня народження 

Д. І. Яворницького. –  Д., 1991; 
     Регіональне і загальне в історії: Тези міжнар. наук. конф., присв. 140-річчю від дня 

народження Д. І. Яворницького та 90-річчя ХІІІ Археологічного з’їзду. –  Д., 1995;  
 Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: 

С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.] –  Вип. 3. –  Д., 2005; 
 Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: 

С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.] –  Вип. 5. –  Д., 2007;                    ›
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звала загалом 44 дослідника з Дніпропетровська, Запоріжжя, Киє-
ва та Одеси, які впродовж останніх десятиліть вивчали різні аспек-
ти життя та діяльності Д. І. Яворницького5. Здебільшого ці розвідки 
у вигляді наукових статей стосувалися постаті визначного вченого і 
педагога в контекстах соціальної, суспільно-політичної, етнокуль-
турної та етнонаціональної історії. Водночас не можна не помітити, 
що під час розробки такої тематики в яворницькознавстві все біль-
ше уваги приділялося сюжетам з інтелектуальної історії, що вивча-
лися на персоналістичному та інституційному рівнях.

Проголошення й утвердження незалежної України актуалізу-
вали проблеми історичної пам’яті та національної ідентичності в 
українському суспільстві, а відтак посилили інтерес до особистос-
ті Д. І. Яворницького та його інтелектуального оточення, середо-
вища. На монографічному рівні ця сюжетна лінія набула розви-
тку в праці В. М. Заруби «Постаті (Студії з історії України. Кни-
га друга)» (Д., 1993). Важливо, що дослідник звернув увагу на ін-
телектуальні контакти визначного історика запорозького коза-
цтва в контексті формування його поглядів. Окремим аспектом 
монографії стало українське оточення Д. І. Яворницького в Кате-
ринославі, зокрема контакти з Д. І. Дорошенком, В. О. Бідновим, 
Н. Д. Полонською-Василенко, а також із Є. Х. Чикаленком6.

У 1990-х рр. у Дніпропетровську пройшло ряд наукових кон-
ференцій з музейної справи та краєзнавства, на яких висвітлю-
валися різні аспекти інтелектуальних контактів визначного до-
слідника української минувшини. З цього погляду становлять ін-
терес розвідки «Д. І. Яворницький і В. О. Біднов» Ю. А. Мици-
ка7, «Діяльність Д. І. Яворницького в Катеринославській «Просві-
ті» О. І. Журби8 та «Д. І. Яворницький –  організатор та керівник 

› Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: 
С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.] –  Вип. 8. –  Д., 2010; 

 Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: 
С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.] –  Вип. 13. –  Д., 2015.

5 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький в соціальному контексті Наддніпрянщини кінця 
ХІХ –  початку ХХ ст.  –  С. 21–22.

6 Заруба В. М. Постаті (Студії з історії України. Книга друга) / В. М. Заруба. –  Д., 
1993. –  С. 11, 19, 28–38.

7 Мицик Ю. А. Д. І. Яворницький і В. О. Біднов / Ю. А. Мицик // Вчений-подвижник, 
Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіо-
графа, краєзнавця та етнографа Д. І. Яворницького (матер. наук.-прак. конф., присвяч. 
135-річчю з дня народження вченого), 26–27 жовтня 1990 р. –  Д., 1991. –  С. 19–23.

8 Журба О. І. Діяльність Д. І. Яворницького в Катеринославській «Просвіті» /  
О. І. Журба // Там само. –  С. 54–57.
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першої новобудовної археологічної експедиції» І. Ф. Ковальової9, 
опубліковані за матеріалами науково-практичної конференції, при-
свяченій 135-річчю з дня народження Д. І. Яворницького. Їх автори 
звернули увагу на катеринославські інтелектуальні зв’язки вченого. 
Тема українських інтелектуальних контактів Д. І. Яворницького була 
розширена в доповіді С. В. Абросимової «Д. І. Яворницький і україн-
ська колонія в Петербурзі», опублікована в матеріалах наукової кон-
ференції з музейної справи і краєзнавства, присвяченій Міжнарод-
ному дню музеїв і дню м. Дніпропетровська, яка відбулася 15 травня 
1992 р. у Дніпропетровському історичному музеї10.

Інтелектуальне оточення Д. І. Яворницького вивчалося й на 
науковій конференції, присвяченій Міжнародному дню музе-
їв, проведеній у ДІМ 17 травня 1994 р. до 140-річчя від дня наро-
дження подвижника історії запорозького козацтва та на Міжна-
родній науковій конференції «Регіональне й загальне в історії», 
що пройшла в листопаді 1995 р. до 140-річчя Д. І. Яворницько-
го та 90-річчя ХІІІ Археологічного з’їзду. У цьому контексті вар-
то відмітити такі інформативні розвідки, як «Д. І. Яворницький 
і харківські вчені» С. В. Абросимової11, «Д. І. Яворницький і Га-
личина» С. В. Абросимової та А. І. Перкової12, «К. О. Білилов-
ський та Д. І. Яворницький» А. І. Перкової13, «Д. І. Яворницький 
та Я. П. Новицький: до проблеми взаємин» Л. В. Іваннікової14, 
«Творчі зв’язки О. Г. Сластьона і Д. І. Яворницького» І. Ю. Ми-
цик15, «Д. І. Яворницький і Катеринославське наукове товари-

9 Ковальова І. Ф. Д. І. Яворницький –  організатор та керівник першої новобудовної 
археологічної експедиції / І. Ф. Ковальова // Там само. –  С. 42–44.

10 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький і українська колонія в Петербурзі / С. В. Абро-
симова // Скарбниця ріднокраю: зб. матер. наук.-практ. конф. з музейної справи і 
краєзнавства. –  Д., 1993. –  С. 10–14.

11 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький і харківські вчені / С. В. Абросимова // З минув-
шини Придніпров’я (зб. матер. наук. конф., присвяч. Міжнар. дню музеїв, 17 трав-
ня 1994 р.). –  Д., 1995. –  С. 46–50.

12 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький і Галичина // С. В. Абросимова, А. І. Перкова // 
З минувшини Придніпров’я (зб. матер. наук. конф., присвяч. Міжнародному дню 
музеїв, 17 травня 1994 р.). –  С. 51–55.

13 Перкова А. І. К. О. Білиловський та Д. І. Яворницький / А. І. Перкова // Регіональне 
і загальне в історії: тези міжнар. наук. конф., присвяч. 140-річчю від дня народжен-
ня Д. І. Яворницького та 90-річчя ХІІІ Археологічного з’їзду. –  Д., 1995. –  С. 12–14.

14 Іваннікова Л. В. Д. І. Яворницький та Я. П. Новицький: до проблеми взаємин / 
Л. В. Іваннікова // Регіональне і загальне в історії: тези міжнар. наук. конф., присв. 
140-річчю від дня народження Д. І. Яворницького та 90-річчя ХІІІ Археологічного 
з’їзду. –  Д., 1995. –  С. 14–16.

15 Мицик І. Ю. Творчі зв’язки О. Г. Сластьона і Д. І. Яворницького / І. Ю. Мицик // 
Там само. –  С. 55–60.
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ство» В. С. Савчука16 та ін. Ці дописи розширювали уявлення про 
інтелектуальну взаємодію Д. І. Яворницького з однодумцями в 
різних регіонах України та поза її межами.

Як відомо, Д. І. Яворницький не припиняв активної інтелек-
туальної праці навіть за несприятливих умов, коли по волі цар-
ського режиму опинявся то в Туркестані, то в Царстві Польському. 
У 1990-х рр. ці сюжети стали предметом розвідок «Д. І. Яворниць-
кий в Середній Азії» А. І. Перкової та С. В. Абросимової17 і «Неві-
домі документальні свідчення про варшавський період наукової 
діяльності Дмитра Яворницького (1895–1896 рр.)» М. П. Коваль-
ського18.

Вартісними з погляду нашої теми є наукові статті С. В. Абро-
симової, яка упродовж 1990-х –  2000-х рр. одноосібно та у спів- 
авторстві з Ю. А. Мициком і В. І. Ульяновським системно звер-
талася до контактів Д. І. Яворницького з українськими діячами, 
зокрема вивчала листування Б. Д. Грінченка, Я. П. Новицького, 
Є. Х. Чикаленка, М. С. Грушевського, українських письменників 
і вчених із Д. І. Яворницьким19, а також одноосібно й у співавтор-
стві з О. І. Журбою досліджувала місце і роль Д. І. Яворницького 
у науковому та громадсько-культурному житті Катеринослава зо-
крема й України в цілому наприкінці ХІХ –  на початку ХХ ст.20 

16 Савчук В. С. Д. І. Яворницький і Катеринославське наукове товариство / В. С. Сав-
чук // Там само. –  С. 6–8.

17 Перкова А. І. Д. І. Яворницький в Середній Азії / А. І. Перкова, С. В. Абросимова // 
Борисфен. – 1991. – № 5. –  С. 3.

18 Ковальський М. Невідомі документальні свідчення про варшавський період наукової 
діяльності Дмитра Яворницького (1895–1896 рр.) / М. Ковальський // До 90-річчя 
Катеринославської ученої архівної комісії (1903–1916 рр.). –  Д., 1993. –  С. 5–21.

19 Абросимова С. В. «Він більше працював, ніж жив…»: [листування Бориса Грінченка з 
Дмитром Яворницьким] / С. В. Абросимова, Ю. А. Мицик // Слово і час. – 1993. – 
№ 12. –  С. 8–15; 

 Абросимова С. В. Листи Я. П. Новицького до Д. І. Яворницького / С. В. Абросимова, 
В. І. Ульяновський // Археографічний щорічник. –  К., 1992. –  Вип. 1. –  С. 352–382; 

 Абросимова С. В. Спільна праця на загальну користь України (Листування Є. Чика-
ленка і Д. Яворницького) / С. В. Абросимова, Ю. А. Мицик // Київська старовина. – 
1996. – № 1. –  С. 30–39; 

 Абросимова С. В. Листи М. Грушевського до Д. Яворницького / С. В. Абросимова // 
Український історик. – 1996. – № 1–4. –  С. 382–386; 

 Абросимова С. В. З листів українських письменників і вчених до Яворницького / 
С. В. Абросимова, Ю. А. Мицик // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – № 69–70. –  С. 87–98.

20 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький у культурно-громадському житті України кін-
ця ХІХ –  початку ХХ ст. / С. В. Абросимова // Регіональне і загальне в історії: Тези 
міжнар. наук. конф., присв. 140-річчю від дня народження Д. І. Яворницького та 
90-річчя ХІІІ Археологічного з’їзду. –  Д., 1995. –  С. 4–6;                                                 ›
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Перу цієї ж талановитої дослідниці належать змістовний узагаль-
нюючий науковий нарис «Дмитро Іванович Яворницький» (Запо-
ріжжя, 1997) та узагальнюючі статті, присвячені постаті Д. І. Явор-
ницького, в яких окреслено його основні інтелектуальні зв’язки21.

Першою в українській історіографії С. В. Абросимова засто-
сувала в процесі вивчення життя та діяльності Д. І. Яворницько-
го метод мережевого аналізу, чим вивела цю проблематику в річи-
ще інтелектуальної історії22, а вивчаючи мережі інтелектуальних 
зв’язків Д. І. Яворницького, вжила стосовно нього термін «україн-
ське інтелектуальне співтовариство», у якому нерозривно сходи-
лися Яворницький-вчений і Яворницький-громадянин23. У сво-
єму доробку дослідниця використовувала концепт «співтовари-
ство» стосовно Д. І. Яворницького неодновимірно, на що вказує 
навіть назва її статті «Д. І. Яворницький в музейному співтовари-
стві свого часу»24.

› Абросимова С. В. Творчі стосунки Д. Яворницького з інтелігенцією Лівобережної 
України кінця ХІХ –  початку ХХ ст. / С. В. Абросимова // Література та культура 
Полісся. –  Вип. 8. –  Ніжин, 1997. –  С. 69–72; 

 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький: творча спадщина вченого в культурно-громад-
ському контексті кінця ХІХ –  початку ХХ століття / С. В. Абросимова // Наддні-
прянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць / редкол.: 
С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. –  Д., 2003. –  Вип. 2. –  С. 106–123; 

 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький в соціальному контексті Наддніпрянщини кінця 
ХІХ –  початку ХХ ст. –  С. 20–31; 

 Абросимова С. В. Хранителі історичної пам’яті: Катеринославське історичне товари-
ство на початку ХХ століття / С. В. Абросимова, О. І. Журба // Борисфен. – 1991. – 
№ 2. –  С. 11; Абросимова С. В. Д. І. Яворницький у громадсько-культурному житті 
України початку ХХ ст. / С. В. Абросимова, О. І. Журба // Проблеми історії націо-
нального руху на Україні (до 1917 р.): Друга Всеукраїнська наук. –  теор. конф.: тези 
доповідей. –  Частина перша. –  К.; Миколаїв, 1992. –  С. 4–6; 

 Абросимова С. В. З історії суспільного життя Катеринослава на початку ХХ ст. / 
С. В. Абросимова, О. І. Журба // Дослідження з історії Придніпров’я: соціальні від-
носини та суспільна думка: [зб. наук. праць]. –  Д., 1991. –  С. 63–67.

21 Абросимова С. В. Дмитро Іванович Яворницький / С. В. Абросимова. –  Запоріжжя, 
1997; Абросимова С. В. Енциклопедист козаччини / С. В. Абросимова // Укр. іст. 
журн. – 2005. – № 4. –  С. 4–46; 

 Абросимова Світлана. Дмитро Яворницький / Світлана Абросимова // Історіо-
графічні дослідження в Україні. Визначні постаті української історіографії ХІХ –   
ХХ ст. –  Вип. 15. –  К., 2005.

22 Абросимова Світлана. Д. Яворницький: мережі інтелектуальних зв’язків / Світлана 
Абросимова // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Світлана Абро-
симова. –  К., 2009. –  Вип. 4. –  С. 417–436.

23 Абросимова Світлана. Д. Яворницький: мережі інтелектуальних зв’язків. –   С. 436.
24 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький в музейному співтоваристві свого часу / 

С. В. Абросимова // Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, про-
блеми, перспективи розвитку музейної галузі. –  Д., 2009. –  Вип. 11. –  С. 146–156.
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До узагальнюючих праць новітньої української історіогра-
фії в галузі яворницькознавства слід віднести й науково-довідко-
ве видання В. М. Заруби «Яворницький Дмитро Іванович (1855–
1940): Біобібліографія (До 150-річчя від дня народження та у 
65-ліття смерті)», у якому подано нарис життя і творчості, розкри-
то головні події життя і діяльності вченого, опубліковано хроно-
логічний покажчик друкованих праць та перелік досліджень про 
Д. І. Яворницького25. Для вивчення українського інтелектуаль-
ного кола Д. І. Яворницького в Катеринославі становить інте-рес 
і біобібліографічний словник «Діячі Січеславської «Просвіти» 
(1905–1921)», підготовлений відомим журналістом і краєзнавцем 
М. П. Чабаном. Видання налічує близько 670 імен просвітян, чи-
мало з яких безпосередньо співпрацювало з Д. І. Яворницьким26.

З погляду на українські інтелектуальні зв’язки Д. І. Яворниць-
кого в останні десятиліття ХІХ –  на початку ХХ ст. заслуговують 
на увагу такі монографії, як «Олександр Поль: мрії, справи, спад-
щина» І. О. Кочергіна27, «Антін Синявський: життя, наукова та гро-
мадська діяльність (1866–1951): моногр.» В. М. Заруби28, «Михайло 
Комаров і Катеринославщина» Г. К. Швидько29, «Яків Новицький. 
Фольклорист, історик, педагог» Л. В. Іваннікової30, а також статті –  
«Д. І. Яворницький і О. М. Поль: долі, пов’язані з історією» І. О. Ко-
чергіна31, «В. В. Курилов і Д. І. Яворницький: спектр взаємовідно-
син на тлі культурного розвитку Катеринослава» та «Дмитро Іва-
нович Яворницький і Катеринославське наукове товариство: міфи 
й реальність взаємовідносин» В. С. Савчука32, «Д. І. Яворницький 
і ХІІІ Археологічний з’їзд у Катеринославі: особистість і подія на 

25 Заруба В. М. Яворницький Дмитро Іванович (1855–1940): біобібліографія 
(До 150-річчя від дня народження та у 65-ліття смерті) / В. М. Заруба. –  Д., 2005

26 Чабан М. П. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905–1921): біобібліограф. словник / 
М. П. Чабан. –  Д., 2002.

27 Кочергін Ігор. Олександр Поль: мрії, справи, спадщина / Ігор Кочергін. –  Д., 2002. –  
С. 49, 50, 52.

28 Заруба В. М. Антін Синявський: життя, наукова та громадська діяльність (1866–
1951): моногр. / В. М. Заруба. –  Д., 2003. –  С. 83, 94–97, 108–110.

29 Швидько Ганна. Михайло Комаров і Катеринославщина: моногр. / Ганна Швидь-
ко. –  Д., 2011. –  С. 138–143.

30 Іваннікова Людмила. Яків Новицький. Фольклорист, історик, педагог / Людмила 
Іваннікова. –  Запоріжжя, 2010. –  С. 65–67, 72–77 та ін.

31 Кочергін І. О. Д. І. Яворницький і О. М. Поль: долі, пов’язані з історією / І. О. Кочер-
гін // Грані. – 2005. – № 5. –  С. 32–33.

32 Савчук В. С. В. В. Курилов і Д. І. Яворницький: спектр взаємовідносин на тлі куль-
турного розвитку Катеринослава / В. С. Савчук // Академік Д. І. Яворницький і ›  
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тлі епохи» та «Українські інтелектуальні зв’язки Д. І. Яворницько-
го в Наддніпрянщині дореволюційного періоду» С. І. Світленка33,  
«Д. І. Яворницький і бібліотечний простір України та Росії другої 
половини ХІХ –  початку ХХ ст.» Л. М. Лучки34, «До питання взає-
мовідносин Д. І. Яворницького і служителів церкви (за епістоляр-
ною спадщиною вченого)» А. І. Перкової35, «Д. І. Яворницький і 
місцева інтелігенція (на прикладі стосунків з О. В. Коваленком)» 
Н. М. Буланової36, «Д. І. Яворницький і кобзарі» В. С. Мороза37.

До 160-річниці від дня народження Д. І. Яворницького вий-
шло у світ декілька статей, які поглиблюють уявлення про фор-
мування світогляду діяча та його інтелектуальні контакти в доре-
волюційний період. Це, зокрема, «Д. І. Яворницький і Харківщи-
на: проблема формування світогляду» С. В. Бережної та М. В. Лу-
ценко38, «Інтелектуальне середовище історико-філологічного фа-

› перша вища гірнича школа України. Докум. і матер. / за заг. ред. проф. Г. К. Швидь-
ко. –  Д., 2004. –  С. 13–35; 

 Савчук В. С. Дмитро Іванович Яворницький і Катеринославське наукове товари-
ство: міфи й реальність взаємовідносин / В. С. Савчук // Наддніпрянська Україна: 
історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) 
[та ін.] –  Вип. 5. –  Д., 2007. –  С. 5–20.

33 Світленко С. І. Д. І. Яворницький і ХІІІ Археологічний з’їзд у Катеринославі: осо-
бистість і подія на тлі епохи / С. І. Світленко // Наддніпрянська Україна: історичні 
процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.] –  
Вип. 3. –  Д., 2005. –  С. 21–34; 

 Світленко С. І. Українські інтелектуальні зв’язки Д. І. Яворницького в Наддніпрян-
щині дореволюційного періоду / С. І. Світленко // Наддніпрянська Україна: істо-
ричні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та 
ін.] –  Вип. 8. –  Д., 2010. –  С. 25–48.

34 Лучка Л. М. Д. І. Яворницький і бібліотечний простір України та Росії другої поло-
вини ХІХ –  початку ХХ ст. / Л. М. Лучка // Наддніпрянська Україна: історичні про-
цеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.] –  Вип. 
8. –  Д., 2010. –  С. 25–63.

35 Перкова А. І. До питання взаємовідносин Д, І. Яворницького і служителів церкви 
(за епістолярною спадщиною вченого) / А. І. Перкова // Наддніпрянська Україна: 
історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) 
[та ін.] –  Вип. 8. –  Д., 2010. –  С. 63–72.

36 Буланова Н. М. Д. І. Яворницький і місцева інтелігенція (на прикладі стосунків з 
О. В. Коваленком) / Н. М. Буланова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, 
події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.] –  Вип. 8. –  
Д., 2010. –  С. 72–82.

37 Мороз В. С. Д. І. Яворницький і кобзарі / В. С. Мороз // Наддніпрянська Україна: іс-
торичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та 
ін.] –  Вип. 8. –  Д., 2010. –  С. 82–89.

38 Бережна С. В. Д. І. Яворницький і Харківщина: проблема формування світогляду / 
С. В. Бережна, М. В. Луценко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, 
постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.] –  Вип. 13. –  Д., 
2015. –  С. 5–11.
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культету Харківського університету та його вплив на становлен-
ня Д. І. Яворницького як ученого» Ю. А. Кісельової39, «VІ Архе-
ологічний з’їзд в Одесі: професійний старт Д. І. Яворницького» 
В. В. Єкшова40, «Михайло Лободовський та Дмитро Яворниць-
кий: історія дружніх взаємин та наукової співпраці» Н. Є. Васи-
ленко41, «Життєві та творчі зв’язки Дмитра Івановича Яворниць-
кого з Єлисаветградщиною» Ю. С. Митрофаненка42 та ін.

Усі ці дослідження містять чимало важливої й нової інфор-
мації про українські інтелектуальні контакти вченого і педа-
гога Д. І. Яворницького на персоналістичному та громадсько-
інституційному рівнях, дають можливість визначити його поміт-
ну роль у національно-культурному житті українства.

Інтелектуальна діяльність Д. І. Яворницького періоду рево-
люції 1917–1920 рр. частково вже розглядалася в дослідженнях 
ряду сучасних істориків. У цьому контексті слід відмітити такі роз-
відки, як «Д. І. Яворницький і суспільно-політичне життя Кате-
ринослава у 1917 р.» та «Д. І. Яворницький і суспільно-політичне 
життя Катеринослава у 1917–1920 рр.» В. Я. Яценка43, «Наукова 
діяльність Д. І. Яворницького у 1917–1918 рр.», «Історик у вирі іс-
торії: Дмитро Іванович Яворницький в революційну і пострево-
люційну добу» О. О. Колпакової44 та «Українські науково-освітні 

39 Кісельова Ю. А. Інтелектуальне середовище історико-філологічного факультету 
Харківського університету та його вплив на становлення Д. І. Яворницького як уче-
ного / Ю. А. Кісельова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, поста-
ті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.] –  Вип. 13. –  Д., 2015. –  
С. 11–21.

40 Єкшов В. В. VІ Археологічний з’їзд в Одесі: професійний старт Д. І. Яворницького / 
В. В. Єкшов // Там само. –  С. 21–31.

41 Василенко Н. Є. Михайло Лободовський та Дмитро Яворницький: історія дружніх 
взаємин та наукової співпраці / Н. Є. Василенко // Там само. –  С. 32–43.

42 Митрофаненко Ю. С. Життєві та творчі зв’язки Дмитра Івановича Яворницького з 
Єлисаветградщиною / Ю. С. Митрофаненко // Там само. –  С. 43–52.

43 Яценко В. Я. Д. І. Яворницький і суспільно-політичне життя Катериносла-
ва у 1917 р. / В. Я. Яценко // Регіональне і загальне в історії. –  Д., 1995. –  С. 8–10;       

 Яценко В. Я. Д. І. Яворницький і суспільно-політичне життя Катеринослава у 1917–
1920 рр. / В. Я. Яценко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. 
наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.] –  Вип. 3. –  Д., 2005. –  С. 35–43.

44 Колпакова О. Наукова діяльність Д. І. Яворницького у 1917–1918 рр. / О. Колпако-
ва // Гуманітарний журнал. – 2002. – № 2 (14). –  С. 65–67; 

 Колпакова О. Історик у вирі революції: Дмитро Іванович Яворницький в револю-
ційну і постреволюційну добу / О. Колпакова // Наддніпрянська Україна: історичні 
процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.] –  
Вип. 3. –  Д., 2005. –  С. 43–53.
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інтелектуальні комунікації Д. І. Яворницького періоду революції 
(1917–1920)» автора цих рядків45.

Життя та діяльність Д. І. Яворницького за радянських ча-
сів також уже перебували у фокусі уваги дослідників. Взяти 
хоча б наукову й освітню діяльність відомого вченого та педа-
гога. Ця сюжетна лінія вже дістала певне висвітлення у працях 
С. В. Абросимової46, В. М. Заруби47, В. В. Іваненка, А. І. Голуба та 
О. А. Удода48, І. Ф. Ковальової49, Ю. А. Мицика50, А. В. Портнова51, 
В. С. Савчука52, В. В. Ченцова з В. В. Іваненком53 та в одноосібних 
В. В.  Ченцова54, Г. К. Швидько55, автора цих рядків56 та ін. Завдя-
ки доробку зазначених учених нагромаджено важливий матеріал, 

45 Світленко С. І. Українські науково-освітні інтелектуальні комунікації Д. І. Явор-
ницького періоду революції (1917–1920) / С. І. Світленко // Придніпров’я:   
історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. –  Вип. 12. –  Д., 2015. –   
С. 97–109.

46 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький і розвиток архівної справи на Катеринославщи-
ні / С. В. Абросимова // Спадщина: До 75-річчя Державного архіву Дніпропетров-
ської області: зб. ст. –  Д., 1999. –  С. 21–58.

47 Заруба В. М. Академік Дмитро Іванович Яворницький / В. М. Заруба // Зару-
ба В. М. Постаті (Студії з історії України. Книга друга). –  Д., 1993. –  С. 3–42.

48 Іваненко В. В. Очищення правдою. Відома і невідома Україна в об’єктиві історії ХХ 
сторіччя / В. В. Іваненко, А. І. Голуб, О. А. Удод. –  К., 1997.

49 Ковальова І. Ф. До 80-річчя Дніпрогесівської археологічної експедиції 1927–
1932 рр. / І. Ф. Ковальова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, 
постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.] –  Вип. 11. –  Д., 
2013. –  С. 283–290.

50 Мицик Ю. А. Яворницький під наглядом ВКП(б) та НКВД / Ю. А. Мицик // Регіо-
нальне та загальне в історії. –  Д., 1995. –  С. С. 26–29.

51 Портнов Андрій. Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії ХХ 
століття / Андрій Портнов. –  К., 2011.

52 Савчук В. Інтелігенція в «обіймах» влади: 20–30-ті роки ХХ століття // Реабілітовані 
історією: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]. Дніпропетровська 
область: у 2 кн. –  Кн. 1 / обл. редкол.: Бородін Є. І. (голова) та ін. –  Д., 2009. –  
С. 787–798.

53 Ченцов В. В. Академік Д. І. Яворницький під моральним пресом радянських спец-
служб наприкінці 1920–30-х років / В. В. Ченцов, В. В. Іваненко // Наддніпрянська 
Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко 
(відп. ред.) [та ін.] –  Вип. 3. –  Д., 2005. –  С. 60–74;

54 Ченцов В. «Ідеолог» українського націоналізму» / В. Ченцов // Реабілітовані істо-
рією: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]. Дніпропетровська об-
ласть: у 2 кн. –  Кн. 1 / обл. редкол.: Бородін Є. І. (голова) та ін. –  Д., 2009. –  С. 345–
356.

55 Швидько Г. К. Д. І. Яворницький і дослідження історії України в Катеринославсько-
му ІНО / Г. К. Швидько // З минувшини Подніпров’я: зб. матер. наук. конф., при-
свяченої Міжнар. дню музеїв, 17 травня 1994 р. –  Д., 1995. –  С. 33–36.

56 Світленко С. І. Українські науково-освітні інтелектуальні комунікації Д. І. Явор-
ницького 1920-х –  початку 1930-х рр. / С. І. Світленко // Наддніпрянська Україна: 
історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. –  Вип. 13. –  Д., 2015. –  С. 53–73.
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який дає можливість стверджувати, що Д. І. Яворницький прово-
див свою науково-педагогічну діяльність, незважаючи на склад-
ну суспільно-політичну обстановку 1920-х –  1930-х рр. за умов за-
родження й утвердження комуністичного тоталітарного режиму.

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 кореспонден-
тами, серед них значна частина українських діячів57. Цей унікаль-
ний історичний досвід творення й розвитку української інтелек-
туальної мережі потребує спеціального вивчення й осмислення.

Об’єктом даної роботи є особистість Д. І. Яворницького в 
контексті інтелектуальних комунікацій, а предметом –  націо-
нальна ідентичність та різнобічна діяльність ученого та педагога, 
спрямована на формування, розширення й утвердження україн-
ського інтелектуального співтовариства.

Метою монографії стала історична реконструкція світогляду 
та діяльності постаті вченого і педагога Д. І. Яворницького в сис-
темі українського інтелектуального співтовариства.

Поставлена мета реалізовувалася в процесі поєднання тра-
диційних конкретно-історичних методів, приміром історико-
генетичного, історико-системного, історико-типологічного, та 
сучасного методу мережевого аналізу. Останній дозволяє погляну-
ти на науково-освітню діяльність Д. І. Яворницького крізь призму 
моделювання його інтелектуальної комунікативної мережі, що 
складалася як із вертикальних ліній (учитель –  учні, старше –  мо-
лодше покоління), так і горизонтальних (сучасники-інтелектуали, 
кафедри, курси, товариства тощо), котрі співіснували паралель-
но в історичному часі та просторі. В новітній українській історі-
ографії широкий потенціал мережевого аналізу вже продемон-
стровано дослідницею І. І. Колесник у контексті розгляду мере-
жі культурно-інтелектуальних комунікацій М. В. Гоголя58. В уза-
гальнюючій монографії «Українська історіографія. Концептуаль-
на історія» І. І. Колесник проаналізувала концепт «інтелектуаль-
не співтовариство», акцентувавши на її сутності «союз, інститут, 

57 З епістолярної спадщини академіка Д. І. Яворницького (вступ. ст. й док. до друку 
підготували до друку С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Перкова // Укр. іст. 
журн. – 2005. – № 5. –  С. 115–116.

58 Колесник Ірина. Гоголь. Мережі культурно-інтелектуальних комунікацій / Ірина Ко-
лесник. –  К., 2009.
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мережа», структурі, механізмах утворення та формах функціону-
вання59.

У сучасній історіографії активно розробляється проблема 
типологізації інтелектуальних товариств. У цьому зв’язку дослід-
ницький інтерес становлять такі наукові статті, як «Університет 
як тип інтелектуального співтовариства: міркування про «уні-
верситетський дух» С. І. Посохова60, «Научные школы: проблемы 
традиций и инноваций» В. І. Онопрієнка61, «Громадсько-наукові 
об’єднання: процедури типологізації» В. С. Савчука62, «Україн-
ські інтелектуальні співтовариства в західній діаспорі: спроба 
типологізації» А. Є. Атаманенко63 та ін. Лінії взаємодії, діалогу, 
співпраці та конфлікту, суперництва у функціонуванні інтелек-
туальних співтовариств істориків розглянули у своїх статтях «Ін-
телектуальне співтовариство українських істориків: діалог поко-
лінь чи конфлікт методологій» Я. С. Калакура64 та «Інтелектуаль-
не співтовариство одеських істориків на зламі ХІХ–ХХ ст.: лінії 
суперництва і співпраці» О. Є. Музичко65. Всі ці наукові  розвідки 
є корисними для осягнення інтелектуального співтовариства 
Д. І. Яворницького.

Подальшому розвитку яворницькознавства в царині інтелек-
туальної історії сприяє й суттєве розширення джерельної бази до-
слідження в останні десятиліття. Так, завдяки колосальній бага-
торічній роботі співробітників Дніпропетровського національ-
ного історичного музею імені Д. І. Яворницького, насамперед 
С. В. Абросимової, а також А. І. Перкової, О. В. Піцик, Н. Г. Че-
редник, Н. Є. Василенко, В. М. Бекетової, В. В. Єкшова та ін., 

59 Колесник Ірина. Українська історіографія. Концептуальна історія / Ірина Колес-
ник. –  К., 2013. –  С. 369–395.

60 Посохов Сергій. Університет як тип інтелектуального співтовариства: міркування 
про «університетський дух» / Сергій Посохов // Ейдос. Альманах теорії та історії 
історичної науки. –  К., 2009. –  Вип. 4. –  С. 125–137.

61 Оноприенко Валентин. Научные школы: проблемы традиций и инноваций / Вален-
тин Оноприенко // Там само. –  С. 138–152.

62 Савчук Варфоломій. Громадсько-наукові об’єднання: процедури типологізації / Вар-
фоломій Савчук // Там само. –  С. 153–164.

63 Атаманенко Алла. Українські інтелектуальні співтовариства в західній діаспорі: 
спроба типологізації / Алла Атаманенко // Там само. –  С. 193–209.

64 Калакура Ярослав. Інтелектуальне співтовариство українських істориків: діалог по-
колінь чи конфлікт методологій / Ярослав Калакура // Там само. –  С. 262–269.

65 Музичко Олександр. Інтелектуальне співтовариство одеських істориків на зламі 
ХІХ–ХХ ст.: лінії суперництва і співпраці / Олександр Музичко // Там само. –  
С. 378–394.
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упродовж 1997–2012 рр. за загальною редакцією Н. І. Капустіної 
було опубліковано шеститомну «Епістолярну спадщину академі-
ка Д. І. Яворницького», котра містить 4588 сторінок цінної науко-
вої інформації66. Ця високопрофесійна фундаментальна археогра-
фічна праця актуалізує і значною мірою вперше вводить до науко- 
вого обігу надзвичайно важливий та різнобічний епістоляр-
ний матеріал, який дає можливість достатньо повно і вірогідно  
реконструювати процес формування і становлення українсько-
го інтелектуального співтовариства Д. І. Яворницького, тим са-
мим відродити історичну пам’ять про цілий пласт української 
культури та інтелектуального середовища останньої чверті ХІХ –  
першої половини ХХ ст. Саме епістолярна спадщина Д. І. Явор-
ницького, яка характеризується високою репрезентативністю 
й вірогідністю, складає помітну частину джерельної бази даної  
роботи.

Важливою є також евристична та археографічна діяльність 
М. П. Чабана, завдяки зусиллям якого побачили світ інформа-
тивні збірки спогадів про Д. І. Яворницького. Це, зокрема, збір-
ка «Сучасники про Яворницького»67, котра містить 45 споминів 
про визначного українського діяча, та книга «Поруч з Яворниць-
ким. Спогади писаря козацького батька»68, що включає спомини 
фактичного секретаря Д. І. Яворницького –  М. П. Костюка. Не 

66 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1: Листи вчених до 
Д. І. Яворницького / упоряд.: С. В. Абросимова, А. І. Перкова, О. В. Піцик, Н. Г. Че-
редник; вступ. ст. С. В. Абросимової, А. І. Перкової; перед. слово Б. Т. Карапиша. –  
Д., 1997;                     

 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2: Листи діячів культу-
ри до Д. І. Яворницького / упоряд.: С. В. Абросимова,  Н. Є. Василенко, А. І. Перко-
ва та ін.; вступ. ст. С. В. Абросимової; під заг. ред. Н. І. Капустіної. –  Д., 1999;

 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 3: Листи музейних дія-
чів до Д. І. Яворницького / уклад.: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Перкова 
та ін. / за заг. ред. Н. І. Капустіної. –  Д., 2005; 

 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4: Листи Д. І. Явор-
ницького до діячів науки і культури / упоряд.: С. Абросимова, Н. Василенко, 
А. Перкова; за заг. ред. Н. І. Капустіної. –  Д., 2005; 

 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5: Листи рідних, друзів 
і знайомих до Д. І. Яворницького / упоряд.: С. Абросимова, Н. Василенко, А. Пер-
кова [та ін.]; за заг. ред. Н. І. Капустіної. –  Д., 2010; 

 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6: Листи друзів, при-
ятелів і знайомих до Д. І. Яворницького / упоряд.: С. Абросимова, В. Бекетова, 
Н. Василенко, В. Єкшов [та ін.]; за заг. ред. Н. І. Капустіної. –  Д., 2012.

67 Чабан Микола. Сучасники про Д. І. Яворницького / Микола Чабан. –  Д., 1995.
68 Костюк Микола. Поруч з Яворницьким. Спогади писаря козацького батька / Мико-

ла Костюк; упоряд., передм. та прим. Миколи Чабана. –  Д., 2008.
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можна не згадати і змістовну хрестоматію М. П. Чабана «У старо-
му Катеринославі (1905–1920 рр.)»69, яка вперше вмістила разом 
ряд важливих свідчень українських письменників, публіцистів та 
громадських діячів про місто на Дніпрі, про вияви в ньому укра-
їнського національно-культурного життя, у тому числі за участю 
Д. І. Яворницького, у перші десятиліття ХХ ст.

Останніми роками було перевидано цінні праці, спогади, 
щоденники однодумців Д. І. Яворницького, які подають цікавий 
фактичний матеріал стосовно інтелектуальних контактів учено-
го і педагога в дореволюційному Катеринославі. Це, зокрема, 
«Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 рр.)» Д. І. Дорошен-
ка та деякі праці А. С. Синявського, зокрема «К ХІІІ Археологи-
ческому съезду», «Первое десятилетие существования Екатери-
нославской губернской ученой архивной комиссии», та спогади 
Миколи Сокола, опубліковані у «Вибраних працях» Антіна Сте-
пановича, а також «Щоденник» Є. Х. Чикаленка70. На відміну від 
епістоляріїв, мемуарні джерела писалися не за свіжими сліда-
ми подій, а тому втрачали частину інформації, не завжди досто-
вірно передавали деталі минувшини. Втім, ці матеріали теж за-
йняли своє місце в праці автора, хоча й потребували верифікації  
з інших джерел.

Ряд археографічних публікацій актуалізували й цінні до-
кументи, які розкрили особливості інтелектуальної діяльнос-
ті Д. І. Яворницького за умов радянсько-комуністичного режи-
му. У цьому контексті слід назвати документальну збірку «Повер-
нення з небуття. Документи і матеріали про жертви сталінсько-
го свавілля у Дніпропетровському університеті»71, фундаменталь-
не видання «Реабілітовані історією: у 27 т. / голов. редкол.: Тронь-
ко П. Т. (голова) [та ін.]. Дніпропетровська область: [у 2 кн.]. –   

69 Чабан Микола. У старому Катеринославі (1905–1920 рр.). Хрестоматія. Місто на 
Дніпрі очима українських письменників, публіцистів і громадських діячів / Микола 
Чабан. –  Д., 2001.

70 Дорошенко Д. І. Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 рр.) / Д. І. Дорошенко. –  
К., 2007. –  С. 144, 146, 151, 152, 175, 176, 179; 

 Синявський Антін. Вибрані праці / Антін Синявський. –  К., 1993. –  С. 89–94, 98–
107, 361–365; 

 Чикаленко Євген. Щоденник / Євген Чикаленко. –  Т. І (1907–1917). –  К., 1904. –  
С. 115–117, 280–281, 310.

71 Повернення з небуття. Документи і матеріали про жертви сталінського свавілля у 
Дніпропетровському університеті. –  Д., 1995.
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Кн. 1»72, археографічну працю «Українська інтелігенція і влада. 
Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927–1929 рр.» В. М. Да-
ниленка73.

Джерельна база підготовленої монографії складається не тіль-
ки з опублікованих оповідних та документальних джерел, а вклю-
чає й архівні матеріали, які були почерпнуті з центральних і місце-
вих архівосховищ. Адже не всі творчі та автобіографічні матеріали 
Д. І. Яворницького, документальні свідчення епохи та епістолярії, 
спогади, щоденники й інші оповідні джерела опубліковані. Так, у 
роботі, зокрема, використано маловідомі та взагалі вперше введе-
но до наукового обігу документи і наративи із фондів Центрально-
го державного історичного архіву України у м. Києві, Централь-
ного державного архіву вищих органів влади та управління Укра-
їни, Відділу архівних наукових фондів, рукописів та фотознімків 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії імені 
М. Т. Рильського НАН України, Відділу рукописів Інституту руко-
пису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН 
України, Наукового архіву Президії НАН України, Державного ар-
хіву Дніпропетровської області та Дніпропетровського національ-
ного історичного музею ім. Д. І. Яворницького. Важливою наочною 
складовою джерельної бази дослідження стали фотоматеріали з 
фондів Дніпропетровського національного історичного музею ім. 
Д. І. Яворницького, люб’язно надані автору директором цієї уста-
нови Н. І. Капустіною та заступником директора В. М. Бекето-
вою. Слід також відмітити особливу роль речових пам’яток експо-
зиції Будинку-музею Д. І. Яворницького, які ретельно зберігають-
ся колективом цього меморіального музейного осередку на чолі  
з Я. П. Тимошенко.

Взагалі щиро вдячний за допомогу співробітникам усіх вище-
зазначених архівних, музейних та бібліотечних установ, а також 
Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара.

Структурно монографія складається із передмови, чотирьох 
розділів, післямови, списку ілюстрацій, іменного та географічно-

72 Реабілітовані історією: у 27 т. / голов. ред. кол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]. Дні-
пропетровська область: [у 2 кн.]. –  Кн. 1 / обл. ред. кол.: Бородін Є. І. (голова) [та 
ін.]. –  Д., 2009.

73 Даниленко Василь. Українська інтелігенція і влада. Зведення секретного відділу ДПУ 
УСРР 1927–1929 рр.» / Василь Даниленко. –  К., 2012.
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го покажчиків. У передмові показано актуальність дослідження, 
визначено його об’єкт, предмет, мету, подано історіографічні, архео-
графічні та джерелознавчі обриси теми.

У першому розділі –  «Формування і становлення особистості 
Д. І. Яворницького як українського вченого та педагога» –  постать 
Д. І. Яворницького розглянуто в контексті витоків та особливос-
тей утвердження його національної ідентичності, що визначила 
життєвий і професійний вибір українського діяча, зумовила його 
сумлінне служіння на користь української національної справи. 
Вивчення української національної ідентичності Д. І. Яворниць-
кого дає можливість докладніше усвідомити складний загальний 
процес українського національного усвідомлення, його складові, 
рушійні сили та результати.

Другий розділ стосується зародження й розширення укра-
їнського інтелектуального співтовариства Д. І. Яворницького 
в останній чверті ХІХ –  на початку ХХ ст. У цій частині роботи 
показано харківський, петербурзький, туркестанський, варшав-
ський та московський періоди інтелектуального життя та діяль-
ності вченого та педагога.

У третьому розділі висвітлено інтелектуальні структури, які 
пов’язані з життям і діяльністю Д. І. Яворницького в Катерино-
славі дореволюційного періоду. В центрі уваги автора самовід-
дана праця вченого у справі розбудови Обласного музею імені 
О. М. Поля, Катеринославської вченої архівної комісії, місцевого 
українського товариства «Просвіта» та україномовної преси.

Четвертий, завершальний розділ монографії розкриває ді-
яльність Д. І. Яворницького в українському інтелектуально-
му співтоваристві часів трансформацій Української революції та 
утвердження радянської влади. Тут послідовно йдеться про роз-
ширення інтелектуальної мережі вченого і педагога, про її вер-
тикальні й горизонтальні структури впродовж 1917–1920-х рр. 
та згортання в період утвердження комуністичного тоталітарно-
го режиму кінця 1920-х–1930-х рр. У післямові містяться основні  
узагальнення.

Висловлюю подяку завідувачу навчальної лабораторії кафе-
дри історії України Дніпропетровського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара кандидату політичних наук Б. П. Гру-
шецькому за допомогу у доборі ілюстрацій до основної текстової 
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частини книжки та спеціалісту-історику О. Е. Філатовій за участь 
у підготовці іменного та географічного покажчиків.

Підготовлена монографія стала результатом десятирічно-
го опрацювання теми, яка пройшла апробацію на низці наукових 
конференцій та відбилася в кількох наукових статтях, опублікова-
них у 2005–2015 рр. Основна ж робота над книгою тривала впро-
довж 2015 р.

Автор щиро вдячний рецензентам видання проф. В. В. Іва-
ненку та проф. С. І. Посохову, а також усім колегам, які конструк-
тивними порадами сприяли поліпшенню тексту книги. Сердеч-
ну подяку висловлюю директору видавництва «Ліра» О. О. Нечай, 
редактору й коректору видання Т. А. Ягельській, дизайнеру й вер-
стальнику В. А. Ситніку, які суттєво допомогли в підготовці ви-
дання до друку.

Сподіваюся, що представлене видання зацікавить не тіль-
ки вузьке коло фахівців у галузі яворницькознавства, а й шир-
ший загал науковців, освітян, краєзнавців, аспірантів, студентів, 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів та всіх любителів істо-
рії України та рідного краю.



Розділ I  
ФОРМУВАННЯ ТА 
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  
Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО  
ЯК УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО  
І ПЕДАГОГА

1.1. Формування національної ідентичності 
Д. І. Яворницького

Усвідомлення сутності та особливостей укра-
їнського інтелектуального співтовариства 
Д. І. Яворницького неможливе без розумін-

ня власне його світоглядної позиції, яка значною мірою визначала-
ся національною ідентичністю, що, за справедливим твердженням 
І. І. Колесник, «посідає ключове місце в ієрархії ідентичностей»1.

Національна ідентичність базується на цілій низці чинників 
світовідчуття і світосприйняття, витоки яких випливають з орга-
нічного, природного, етнічного. З іншого боку, національна іден-
тичність ґрунтується на набутих факторах соціального, політич-
ного та духовно-культурного характеру, які об’єднують національ-
не усвідомлення різних за етнічним походженням людей. Про 
ідентитети національної ідентичності вже йшлося в науковій лі-
тературі2.

На наш погляд, основоположним маркером національної 
ідентичності є самоусвідомлення особою належності до певної 
нації з її спільною історичною пам’яттю, історичним мисленням, 
світосприйняттям, що визначають образ своєї батьківщини з пев-

1 Колесник Ірина. Українська історіографія: концептуальна історія. –  С. 196.
2 Кресіна І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: (Етно-

політологічний аналіз): моногр. / І. О. Кресіна. –  К., 1998. –  С. 95–96.
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ною територією, людністю і т. ін. у минулому, у сьогоденні та 
в майбутньому. Отже, ця ознака лежить у площині національ-
ної свідомості. Не менш важливе значення належить чиннику 
національно-культурному, який віддзеркалює спільність у га-
лузях політичної, соціальної, економічної, мовної, духовно-
релігійної культури в найширшому сенсі цього слова. Ще од-
ним визначальним ідентитетом є національно-психологічна 
єдність, яка відбиває певний національний характер. Нарешті, 
національна ідентичність не мислима без енергії національної 
дії, підпорядкованої служінню національній справі у різних ви-
мірах.

Виходячи з вищевикладених міркувань, розглянемо процес 
формування національної ідентичності Д. І. Яворницького. Без-
перечно, початки національно-культурного розуміння особистос-
ті закладаються в родині. Юний Дмитро на все життя запам’ятав 
діда Якима Федоровича Яворницького, який жив на своєму хуто-
рі у Зміївському повіті Харківської губернії, що відстояв від най-
ближчої станції на 25 верст, а від Змієва –  на 60. Дід, за описом 
Дмитра Івановича, був високий на зріст, з довгою, густою й сивою 
бородою, одягнутий в якийсь козацький жупанок. Яким Федоро-
вич дуже пишався і зберігав «Гербовник дворянських родів Цар-
ства Польського», опублікований у Варшаві 1853 р. Ця книжка, 
напевно, розглядалася ним як родинна реліквія, тому що на 62-й 
сторінці видання йшлося про предків Яворницьких, починаючи 
від другої половини ХVІІІ ст.3

Батьки Д. І. Яворницького –  бідний сільський псаломщик, 
згодом дяк у с. Сонцівка Харківського повіту –  Іван Якимович 
і донька священика Ганна Матвіївна, яка походила з роду Тернов-
ських, –  успадкували невеличкий родовий хутір, котрий налічу-
вав усього два двори, де проживало шість чоловіків та п’ять жінок. 
Жило подружжя бідно, у простій селянській хаті. У цьому слобо-
жанському куточку України 7 листопада (25 жовтня) 1855 р. наро-
дився Дмитро Іванович Яворницький4.

Дмитро Іванович знав про давні коріння свого родоводу, які 
простежувалися на слобожанських теренах аж до другої половини 

3 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім.  В. І. Вернадського НАН 
України. Відділ рукописів (далі –  ІР НБУ. ВР). –  Ф. Х, спр. 6553, арк. 2–3.

4 Там само. –  Арк. 2, 4; Абросимова С. В. Дмитро Яворницький та його родовід / 
С. В. Абросимова, А. Ф. Парамонов. –  Х., 2009. –  С. 87.
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ХVІІ ст. і губилися серед панства Галичини ще до Національно-
визвольної війни під проводом гетьмана Б. Хмельницького5. 
Вчений-історик із гордістю зазначав, що його дід і батько писа-
лися Яворницькими6. Коли за порадою дядька, студента Санкт-
Петербурзького університету М. М. Терновського, батьки відда-
ли свого сина до повітової школи в Харкові, там чомусь прізвище 
Яворницький перекрутили на Еварницький7.

І в повітовій школі, і в місцевій семінарії Дмитро вчився на-
полегливо і старанно. Як він сам згадував через багато років: «За-
вжди був то першим, то другим учнем»8. Проте кар’єра священ-
нослужителя не приваблювала допитливого юнака, а тому він 
провчився лише три роки і залишив семінарію, порушивши ро-
динні традиції9.

У 1877 р. Д. І. Яворницький вступив на історико-філологічний 
факультет Харківського університету. Вибір 18-річний Дмитро 
зробив усупереч волі батька, тому через безгрошів’я на першому 
курсі навчатися було тяжко. Але любов до історичного минуло-

5 Абросимова С. В. Енциклопедист козаччини. –  С. 7–8.
6 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 109.
7 ІР НБУ. ВР. –  Ф. Х, спр. 6553, арк. 5–5 зв.
8 Там само. –  Арк. 6.
9 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький та його родовід. –  С. 12–13.

Харківський університет. ХІХ ст.
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го взяла верх і допомогла подолати 
всі життєві труднощі. Невипадково 
вже на другому курсі здібний сту-
дент із с. Сонцівка став одержува-
ти стипендію. На студентській лаві 
Д. І. Яворницький вирізнявся ве-
ликою й різнобічною допитливіс-
тю, привітливою й веселою вдачею 
за умов крайньої матеріальної неза-
безпеченості10.

Зі щоденникових записів дру-
жини Дмитра Івановича –  Сера-
фими Дмитрівни –  дізнаємось про 
згадування ученим часів свого уні-
верситетського навчання: «Я ко-
лись добре знав грецьку й латин-
ську мови. В університеті на іспи-
ті перекладав одразу, мав завжди 
«відмінно»11.

У студентські роки у Д. І. Яворницького виник стійкий ін-
терес до історії запорозького козацтва. Його витоки слід шукати 
ще в дитинстві, коли рідні змогли прищепити маленькому Дмитру 
любов до народної пісні, до славетних лицарів-козаків. Ще бабуся 
розповідала онуку казки про запорожців, а батько Іван читав сво-
єму синові захоплюючого «Тараса Бульбу» М. В. Гоголя, познайо-
мив сина із запорозьким побутом та мовою. Ще змалку у Дмитра 
виникла гаряча любов до запорожців12.

На студентській лаві Д. І. Яворницький розпочав вивчати по-
бут запорожців, але спочатку йому було не ясно, де проживали 
запорозькі, а де гетьманські козаки. Розглядаючи численні ма-
теріали, допитливий студент робив перші спроби написання 
праці з історії запорозького козацтва, розпочавши студіюван-
ня теми «Виникнення та устрій Запорозького Коша»13. Опра-

10 ІР НБУ. ВР. –  Ф. Х, спр. 6553, арк. 6; Інститут мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнографії НАН України. Відділ архівних наукових фондів, рукописів та фото-
знімків (далі –  ІМФЕ. ВАНФРФ). –  Ф. 8–10/1132, арк. 2.

11 Яворницька Серафима. Академік Д. І. Яворницький / Серафима Яворницька // Ча-
бан Микола. Сучасники про Д. І. Яворницького / Микола Чабан. –  Д., 1995. –  С. 16.

12 ІР НБУ. ВР. –  Ф. Х, спр. 6553, арк. 7; ІМФЕ. ВАНФРФ. –  Ф. 8–10/1132, арк. 3, 5.
13 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький і харківські вчені. –  С. 47.

Молодий Дмитро Яворницький
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цювавши історіографію питан-
ня, Д. І. Яворницький зрозумів, 
що ніхто з професорів у 70-х рр.  
ХІХ ст. не досліджував побут за-
порожців.

Свою роль у зацікавленості 
здібного студента історією, побу-
том та звичаями рідного народу ві-
діграли справжні українські патріо-
ти професори Харківського універ-
ситету О. О. Потебня та М. Ф. Сум-
цов. Стати на шлях наукових до-
слідів історії запорозької старови-
ни навертав Дмитра і український 
народолюбець П. С. Єфименко, 
який наголошував, що в науці іс-
торія Запорожжя –  справжня terra 
incognita. Все це в сукупності ви-
значило професійний і життєвий 
вибір майбутнього історика, який 
твердо вирішив по закінченні уні-
верситету присвятити себе вивчен-
ню запорозької минувшини і напи-
сати власну історію Запорожжя14.

Швидко промайнули чо-
тири роки університетського  
навчання. З університету Д. І. Явор-
ницький вийшов ідеалістом-
народолюбцем, романтиком із та-
ким внутрішнім стрижнем, який 
був окреслений в його автобі-
ографічному романі «За чужий 
гріх», у художньому образі студен-
та Грицька Дурди. «Душу свою по-
кладай, –  вкладав власні помисли 
у вуста свого героя Дмитро Івано-

14 ІМФЕ. ВАНФРФ. –  Ф. 8–10/1132, арк. 3, 5; Абросимова С. В. Дмитро Яворницький 
та його родовід. –  С. 13–14.

Професор Харківського 
університету О. О. Потебня

Професор Харківського 
університету М. Ф. Сумцов
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вич. –  Треба на всіх шляхах і на всіх перехрестях поставити діячів-
народолюбців, людей чесних і освічених». На його думку, нехай 
одні лікують народ, надають йому фізичні сили, другі нехай на-
вчають його, виводять із темноти на світ та дають йому силу розу-
му, а треті нехай беруть у нього його духовне багатство, його твор-
чість, його красу15.

Таким чином, є підстави стверджувати, що вже у студентські 
роки Д. І. Яворницький сформувався як український народолю-
бець, котрий мав своїм ідеалом життя служіння рідному народо-
ві, прагнув до його національно-культурного відродження. Саме 
ці світоглядні цінності склали ідейну основу національної іден-
тичності Дмитра Івановича. Принагідно нагадаю, що бути укра-
їнським народолюбцем за умов дії Валуєвського циркуляра та  
Емського указу означало ризикувати своєю професійною 
кар’єрою і життєвим благополуччям, що незабаром позначилося 
й на життєвій долі Д. І. Яворницького.

Випускник історико-філологічного факультету Дмитро 
Яворницький мав одержати посаду викладача історії в гімназії. 
Втім, його пробні лекції на здобуття цієї посади були настіль-
ки змістовними і яскравими та настільки сподобалися професо-
ру М. Н. Петрову, що він запропонував раді факультету залиши-
ти здібного випускника в університеті як стипендіата для підго-
товки до професорського звання з руської історії. Рада історико-
філологічного факультету прийнята цю пропозицію одноголос-
но16.

За спогадами Є. Х. Чикаленка, молодий Дмитро Яворниць-
кий, який нещодавно закінчив університет, прагнув визначити-
ся з темою магістерської дисертації. За порадою він звернувся до 
колишнього кирило-мефодіївця Д. П. Пильчикова, який багатьох 
навернув до українства і зацікавив служінням на користь відро-
дження української нації. Бесіда з українським народолюбцем 
спонукала Д. І. Яворницького відправитися в подорож по зем-
лях запорозьких козаків, а в перспективі написати працю з істо-
рії Запорожжя17. Знайомство з історичними традиціями рідного 
народу, поглиблене вивчення його минувшини для відродження 

15 ІМФЕ. ВАНФРФ. –  Ф. 8–10/1132, арк. 2.
16 ІР НБУ. ВР. –  Ф. Х, спр. 6553, арк. 6.
17 Чикаленко Євген. Спогади (1861–1907). –  К., 2003. –  С. 98–99.
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історичної пам’яті українства ста-
ло одним із визначальних факто-
рів вибору ним ідентичності. Вель-
ми характерно, що вже в 1884 р. 
у своєму листуванні молодий істо-
рик почав використовувати підпис 
«Яворницький»18. Це свідчило про 
його самоусвідомлення як щирого 
українця.

Є підстави стверджувати, що 
для Д. І. Яворницького питання на-
ціональної ідентичності було прин-
циповим. Не випадково у лис-
ті до редактора журналу «Киев-
ская старина» Ф. Г. Лебединце-
ва від 6 травня 1886 р. він просив, 
щоб під його статтями стояв підпис: 
«Д. И. Эварницкий (Д. І. Яворниць-
кий)». Цим він хотів підкреслити, що є «не лях, а українець». Прина-
гідно зазначимо, що співпраця молодого Д. І. Яворницького з жур-
налом «Киевская старина», яка набула розвитку ще з 1883 р. і про-
довжувалася тривалий час, була знаковою прикметою його світо-
глядного вибору19. Адже цей часопис перебував під ідейним впли-
вом Київської Старої громади –  авангардного осередку україн-
ського національного руху періоду вітчизняного народолюбства.

Однак тема з історії запорозького козацтва була визнана 
історико-філологічним факультетом Харківського університе-
ту непідходящою для дисертації. Більше того, дослідження історії 
Запорожжя поставлено молодому вченому в докір тодішнім по-
печителем Харківського учбового округу генералом Максимов-
ським. Цей чиновник так запопадливо виганяв із стін Харків-
ського університету «дух українофільства», що порадив Д. І. Явор-
ницькому замість вивчення історії земель Вольностей Війська За-
порозького взятися за дослідження минулого Фінляндії.

18 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. –  С. 11.
19 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 104; Епістоляр-

на спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 2. –  С. 190–213.

Редактор «Киевской старины»  
Ф. Г. Лебединцев
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Така пропозиція була абсолютно неприйнятна для Дмитра 
Яворницького і він відповів відмовою. За цих обставин молодого 
дослідника позбавили казенної стипендії. Затим попечитель уч-
бового округу взагалі визнав незручним перебування його в уні-
верситеті як «явного українофіла». Відтак у 1885 р. Д. І. Яворниць-
кий був змушений покинути університет і виїхав із Харкова20.

У той час Д. І. Яворницький вже чітко усвідомлював себе 
українцем і з гордістю підкреслював це за різних обставин, інколи 
в ситуаціях, які могли визначити його життєву і професійну долю. 
Так, коли у 1885 р. під час конкурсного відбору на викладацьку ро-
боту до Миколаївського Сирітського інституту шляхетних дівчат 
міністр народної освіти І. Д. Делянов зацікавився походженням 
Д. І. Яворницького і запитав конкурсанта: «Так Ви малорос?», то 
почув тверду, повну внутрішнього достоїнства і національної гід-
ності відповідь: «Малорос, Ваше Високопревосходительство!». 
Міністра підкупила відвертість конкурсанта, а головне –  його ви-
сока ерудиція, продемонстрована під час двох пробних лекцій.

За цих умов І. Д. Делянов визнав очевидні переваги Д. І. Явор-
ницького перед конкурентами і запевнив його: «Ви будете у нас 
у великім ходу». Принагідно зазначимо, що в конкурсі на замі-
щення вакантної посади, крім Д. І. Яворницького, брали участь 
ще сім столичних істориків21. Перемога в такій конкурентній бо-
ротьбі вже сама по собі свідчить про справжній талант молодого 
українського вченого.

Українство для Д. І. Яворницького було невід’ємне від кате-
горії «наше». Тому в його оцінюванні інших діячів незалежно від 
етнічного походження головним було їх ставлення до українців. 
Приміром, Дмитро Іванович глибоко шанував росіянку, графиню 
П. С. Уварову, відмічаючи, що вона, за його словами, «дуже поваж-
на, а головна річ прихильна до нас, українців…» (курсив автора)22.

Емоційно-психологічною основою національної ідентич-
ності Д. І. Яворницького було глибоко вкорінене в його особис-
тість почуття патріотизму, яке виявлялося у щирій любові до рід-
ного краю. Своєю батьківщиною він вважав Україну, яка уявляла-

20 ІР НБУ. ВР. –  Ф. Х, спр. 6553, арк. 7; ІМФЕ. ВАНФРФ. –  Ф. 8–10/1132, арк. 4.
21 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 100; 
 ІР НБУ. ВР. –  Ф. Х, спр. 6553, арк. 7.
22 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 54.
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ся цілісним масивом своєї землі. Улюбленим краєм Дмитра Івано-
вича, безперечно, було Запорожжя, овіяне славним романтизова-
ним минулим українських козаків –  східноєвропейських лицарів.

Для молодого історика, який розпочав активно вивчати ко-
зацьку проблематику, ця земля була «священною». У листі до гро-
мадського діяча, педагога і письменника Г. І. Маркевича від 4 жов-
тня 1884 р. Д. І. Яворницький зізнавався у любові до «свого Запо-
рожжя» і писав, що готовий був усе залишити, щоб тільки стояти 
на цій землі. Саме ця українська земля була співзвучна його нату-
рі, саме вона втішала, надавала «широкий простір» для розвитку 
внутрішнього «я»23.

Справжніми, життєво визначальними історико-географічними 
символами для Д. І. Яворницького стали такі, як «Україна», «Запо-
рожжя», «запорожці», «Дніпро», «пороги», «степ». Ці слова набули 
для молодого дослідника магічно-сакрального змісту, надавали ча-
рівливий, живий, захоплюючий заряд життєвої енергії, визначали 
його історико-просторову ідентифікацію. У листі до свого однодум-
ця, українського фольклориста, етнографа, педагога і громадського 
діяча Я. П. Новицького від 13 жовтня 1884 р. Дмитро Іванович визна-

23 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –Вип. 4. –  С. 113.

Козаки в степу. С. І. Васильківський (1890)
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вав: «Дніпро, степ, пісня, сопілка –  ось що для мене вище всього на 
світі». У цій системі сакральних символів Д. І. Яворницького ви-
значальною категорією став Дніпро, який називався «святим»24.

Утім рідний просторовий світ Д. І. Яворницького не обмеж-
увався лише милими його серцю землями Запорожжя. Для вну-
трішнього самоусвідомлення вченого рідною Батьківщиною ви-
ступала вся Україна. Свої щирі почуття любові до рідної україн-
ської землі він неодноразово висловлював у листах своїм корес-
пондентам. Так, 22 лютого 1886 р. він із тугою писав Я. П. Новиць-
кому: «Ой, Боже, скілько ж тоді я дав би за те, щоб бути мені на 
своїй Україні»25.

Почуття щирої любові Д. І. Яворницького до рідної землі були 
абсолютно очевидними для його сучасників. Так, близький до до 
нього харківський поет-романтик і громадський діяч Я. І. Щого-
лєв у листі від 24 грудня 1885 р. зичив Дмитру Івановичу отрима-
ти кафедру в Харкові, Одесі або в Києві, тобто «саме там, де Ваша 
душа»26. В іншому листі –  від 21 грудня 1886 р. –  він же, добре від-
чуваючи стан Д. І. Яворницького, котрий тоді перебував у Санкт-

24 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 4.  – С. 159, 155, 157.
25 Там само.  –  С. 169.
26 Там само. –  Вип. 5. –  С. 704, 705.

Дніпрові пороги
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Петербурзі, писав: «… і гадаю, що 
Ви дорого б дали, щоб перенестись 
тепер, хоча б на один день, в укра-
їнську хату, в українські хутори, 
в українське село, навіть у напів- 
український Харків?»27. Вельми 
прикметно, що саме того ж дня 
В. Каплуновський, харківський 
поет і учень однієї з тамтешніх гім-
назій, в якій викладав молодий іс-
торик, присвятив своєму вчителю 
вірш «Украинцу, Дмитрию Ивано-
вичу Яворницкому». В цій поезії, 
відправленій із Харкова до Санкт-
Петербурга, Дмитра Івановича  
уособлювали з рідною Україною, 
його називали «сыном верным»28.

Вчений-патріот присвятив 
своє життя служінню рідній неньці-Україні, і це було абсолютно 
зрозуміло сучасникам, що підтверджується непоодинокими епіс-
толяріями. Приміром, 11 квітня 1886 р. управитель маєтку гене-
рала О. М. Синельникова, український патріот О. В. Васильєв від-
мічав наявність спільних з Дмитром Івановичем думок про «нашу 
рідну, милу і дорогу Україну…»29. А український письменник, ви-
давець і громадський діяч В. Л. Левицький у листі від 16 трав-
ня 1892 р. цілком невипадково зичив Д. І. Яворницькому «сил до 
дальшої праці на користь і славу нашої неньки України!»30.

Отримавши 1885 р. запрошення від галичан на Археологічний 
з’їзд, у молодого дослідника виникло велике бажання поїхати до Га-
личини. У 1900 р. Д. І. Яворницький звернувся до відомого істори-
ка М. С. Грушевського, висловлюючи своє прагнення виїхати з Мо-
скви до Галичини для захисту магістерської дисертації у Львівсько-
му університеті та задля облаштування на постійне проживання31.

27 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 710.
28 Там само. –  С. 291–292.
29 Там само. –  С. 108, 913.
30 Там само. –  Вип. 2. –  С. 214.
31 Там само. –  Вип. 4. –  С. 163, 61.

Харківський поет-романтик  
Я. І. Щоголєв
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Таким чином, свій, рідний істо-
ричний простір Дмитра Івановича 
охоплював усю Україну, а не окре-
мий край. Будучи українцем за ду-
хом, Д. І. Яворницький належав до 
українських соборників, для яких 
не існувало якихось територіально-
крайових розмежувань.

Історико-географічний про-
стір України був нерозривно 
пов’язаний з такою фундамен-
тальною консолідуючою цінніс-
тю української людності, як мова. 
У цьому зв’язку надзвичайний ін-
терес має лист Д. І. Яворницького 
до Я. П. Новицького від 20 жовтня 
1884 р., де він згадував харківського 
аристократа Б. Г. Філонова (вів ро-

довід від запорожця Філоненка), котрий захопився майстерністю 
корифея українського театру М. Л. Кропивницького. Симптома-
тична така фраза Дмитра Івановича: «І цей талонний, патентова-
ний аристократ, від волосся і до мозку костей, з розуму сходить від 
Кропивницького; розмовляє не інакше, як українською! Відмін-
но! Цю справу велику зробив Кропивницький»32. Зазначене свід-
чить, що Д. І. Яворницький цілком усвідомлював важливе значен-
ня української мови й українського театру в розвитку національ-
ної ідентичності серед модерної української аристократії.

Принагідно зазначимо, що закінчивши Харківський уні-
верситет, Дмитро Іванович, за згадкою Є. Х. Чикаленка, «не вмів 
і слова по-українському до пуття сказати»33. Напевно, помітивши 
це, колишній учасник Кирило-Мефодіївського товариства, укра-
їнський громадський діяч Д. П. Пильчиков, до якого Д. І. Явор-
ницький прийшов порадитися стосовно теми магістерської ди-
сертації, запропонував молодому історику здійснити подорож 
землями колишнього Війська Запорозького, щоб наочно поба-
чити козацький край, краще пізнати його минувшину. Д. І. Явор-

32 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 156.
33 Чикаленко Євген. Спогади (1861–1907). –  С. 99.

Корифей українського театру  
М. Л. Кропивницький
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ницький прислухався цієї ради і повною мірою скористався нею, 
ретельно вивчаючи не тільки українську історію, а й мову. Такі 
науково-дослідні експедиції Дмитро Іванович влаштовував по-
стійно. Це було своєрідне «ходіння в народ», під час якого відбува-
лося тісне і тривале спілкування вченого з живими носіями рідної 
мови. У результаті Д. І. Яворницький, –  кажучи словами Є. Х. Чи-
каленка, – «став таким типовим, етнографічним українцем, яких 
між нами майже нема»34.

Цілком закономірно, що в процесі самоусвідомлення 
Д. І. Яворницького «своїм» історико-персоналістичним симво-
лом єдиної України достатньо рано для нього став Т. Г. Шевчен-
ко. Дмитро Іванович високо цінував особистість українського по-
ета, зокрема великий виховний потенціал творів Кобзаря, розгля-
даючи його, насамперед, у контексті розвитку українського па-
тріотизму у підростаючого покоління. З цього погляду дуже ха-
рактерним є його лист до Я. П. Новицького від 14 грудня 1886 р., 
де йшлося про подаровану ним сину Якова Павловича –  Кості –  
книгу Шевченкових «Гайдамаків», щоб той «уже змальству любив 
так щиро нашу неню Україну, як любимо ми її». «Читай йому цих 
«Гайдамаків», –  писав Д. І. Яворницький, –  вони далеко западуть 
в душу дитини»35.

Для усвідомлення характеру національної ідентичнос-
ті Д. І. Яворницького важливо зіставити його світоглядні симво-
ли по лінії «своє» –  «чуже». У цьому зв’язку вельми прикметним 
було ставлення Д. І. Яворницького до визначальних символів Ро-
сійської імперії, російської ідентичності, якими були дві столи-
ці –  Москва і Санкт-Петербург. Упродовж кількох років україн-
ський вчений проживав у Москві. З його листів видно, що це пів-
нічне місто було чужим для нього. Жодного разу Дмитро Іванович 
не висловив захоплення першою столицею Росії, постійно знахо-
дячи досить негативні, різкі епітети, називаючи її «смердючою», 
«страшенно нудною», а своє життя у ній «московським ярмом»36.

Своє перебування в Москві Д. І. Яворницький розглядав як 
вимушене, тимчасове, яке використовувалося, щоб або опрацю-
вати численні архівні справи з історії запорозького козацтва, або 

34 Чикаленко Євген. Спогади (1861–1907). –  С. 98–99.
35 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 175.
36 Там само.  –  С. 27, 28, 50, 54, 160.
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прочитати в Московському університеті спеціальний курс «Епоха 
гетьмана Богдана Хмельницького». У процесі роботи над величез-
ним архівним матеріалом Д. І. Яворницький «глибоко зненавидів 
минулу політику Москви». «Скільки тут лицемірства, ханжества 
і разом із тим грубого насилля, безсердечності!», –  писав із цьо-
го приводу Д. І. Яворницький Я. П. Новицькому 16 грудня 1887 р. 
Напевно, ця обставина теж мала неабияке значення для форму-
вання його національної ідентичності37.

Чужою була для Д. І. Яворницького і тодішня столиця імпе-
рії –  Санкт-Петербург, в якій він прожив три роки. «Тут я відірва-
ний від усього, що було миле моєму серцю… Тут ні Січі, ні степу, ні 
Дніпра, –  все далеко-далеко від мене», –  скаржився він Я. П. Но-
вицькому у листі 13 серпня 1885 р.»38. З кожним місяцем пере-
бування в «північній Пальмирі» почуття «страшної туги» в його 
душі наростало. Вже 22 листопада 1885 р. Д. І. Яворницький спо-
віщав того ж Якова Павловича, що перебуває у «клятій темниці, 
Петербурзі», який названо «клятим містом, пекельним містом!». 
На цьому тлі особливо емоційним дисонансом звучать слова праг-
нення Дмитра Івановича служити «для тої України!», зокрема для 

37 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 85, 178.
38 Там само. –  С. 164; ІР НБУ. ВР. –  Ф. Х, спр. 6553, арк. 8.

Землі колишніх Вольностей Війська Запорозького Низового,  
де проводив науково-дослідні експедиції Д. І. Яворницький
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міста Катеринослава, для якого самовідданий дослідник козаць-
кого минулого «вмер би і не пішов би геть з нього»39.

Отже, процес формування національної ідентичнос-
ті Д. І. Яворницького мав першопочатки ще в дитинстві та в юна-
цтві, що пов’язано з прищепленням любові до рідної минувшини 
в яскравих образах лицарів-запорожців, починаючи з родини. Важ-
ливим етапом формування української національної ідентичності 
у Дмитра Івановича стали роки студентства у Харківському універ-
ситеті. В цей період ранньої молодості у нього сформувався стійкий 
інтерес до української історії, етнографії, фольклористики, мови 
і художнього слова Т. Г. Шевченка, що стали надійною національно-
культурною основою свідомості. Не менш важливу роль у форму-
ванні національної ідентичності Д. І. Яворницького відіграли ідеї 
українського народолюбства, які стимулювали усвідомлення важ-
ливості національно-культурних цінностей українського народу. 
Подальше розмежування по лінії «своє» –  українське – і «чуже» –  
російсько-імперське – відбувалося у свідомості Д. І. Яворницько-
го в процесі його евристичної діяльності в архівах та археологічних 
експедиціях під час перебування як у Наддніпрянщині, так і за ме-
жами України, особливо в Москві та Санкт-Петербурзі.

39 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 166.

Санкт-Петербург ХІХ ст. Вид Невського проспекту
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1.2. На службі українській національній справі

Останнє десятиліття ХІХ ст. було надзвичайно складним 
у житті Д. І. Яворницького. Несприятливі життєві обставини зму-
сили його тривалий час перебувати поза межами рідної України –  
петербурзький період змінився середньоазійським, а затим вар-
шавським і московським. Із часом патріотичні почуття до рідної 
України у свідомості дослідника козаччини тільки загострювали-
ся. У листі до свого друга, українського письменника, видавця, 
перекладача, лікаря і культурно-громадського діяча К. О. Біли-
ловського від 8 травня 1897 р. Д. І. Яворницький зізнавався: «І всі 
мої думки на Україні…».

Це свідчило, що Дмитро Іванович усвідомлював себе україн-
ським ученим і педагогом, поставивши за мету присвятити своє 
життя служінню власному народові на рідній землі. При цьому, 
розмірковуючи, куди переселитися на постійне проживання, він 
називав такі українські міста, як Полтава та Чернігів, Житомир 
та Кам’янець-Подільський. Історик мріяв продати свою книж-
ку «По следам запорожцев» і на цю суму придбати собі «хатку на 
Україні»40.

Українська національна ідентичність була у Д. І. Яворниць-
кого не теоретичною, а глибоко вкоріненою у соціальну практику, 
дієвою. Хоча інтенсивно працюючи на науковій ниві, вчений був 
далекий від сепаратизму. Його українське національне самовиз-
начення цілком уживалося з політичною лояльністю до царсько-
го режиму. Приміром, у листі до К. О. Білиловського від 21 серп-
ня 1897 р. Дмитро Іванович вельми негативно згадував про укра-
їнського громадського діяча О. І. Бородая, який, проживаючи 
у Санкт-Петербурзі, «хоче когось і для чогось підняти проти Мо-
скви. Химери та й годі…»41.

Проте навіть суто наукова діяльність українського дослідника 
викликала недовіру царського режиму. Так, 1 квітня 1898 р. цен-
зура наклала арешт на всі 2 400 примірників нової книги вчено-
го «По следам запорожцев». Д. І. Яворницькому інкримінували, 
що його праця «написана в українофільському дусі». І лише за-
ступництво предводителя дворянства Катеринославської губер-

40 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 30, 31.
41 Там само. –   С. 32.
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нії, впливового громадського діяча 
і відомого колекціонера Г. П. Алек-
сєєва та вилучення двох оповідань 
«Как мужик не дал пасхи Христу 
и Ап[остолу] Петру» та «Как баба 
збила Апостола Петра» відкрили 
шлях видання до читачів у липні 
1898 р.42

Ця нова книга Д. І. Яворниць-
кого про козаків справила вели-
ке позитивне враження на чита-
чів. Так, відомий журналіст, публі-
цист і громадський діяч М. В. Би-
ков у листі від 23 грудня 1898 р. дя-
кував Д. І. Яворницькому за цю «ці-
каву і симпатичну (за народолюб-
ство) книгу»43. І ця оцінка, на наш 
погляд, точно відбивала ідейний 
зміст світогляду дослідника козаччини, котрий можна визначити 
як українське народолюбство. Саме ця ідеологія, яка віддзерка-
лювала систему українських національно-культурних цінностей, 
стала підґрунтям його національної ідентичності.

Патріотизм вченого був не декларативним, а цілком реаль-
ним, спрямованим на служіння українській національній спра-
ві. Характерно, що саме відданість їй була для Д. І. Яворницького 
життєвим орієнтиром, одним із найважливіших чинників оцінки 
людини. Так, у листі до українського письменника, видавця і гро-
мадського діяча В. Л. Левицького від 15 липня 1895 р. він писав 
про рідного брата видатного українського письменника Панаса 
Мирного –  І. Я. Рудченка: «Людина чесна і розумна, але ж задля 
українського діла непотрібна»44.

Українська патріотична позиція Д. І. Яворницького була 
близька його другу К. О. Білиловському. У листах Кесаря Олек-
сандровича до Дмитра Івановича неодноразово порушувалися 

42 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 80; 
 Там само. –  Вип. 5. –  С. 65, 66, 70, 71.
43 Там само. –  Вип. 2. –  С. 42.
44 Там само. –  Вип. 4. –  С. 110.

Український поет, перекладач, 
видавець К. О. Білиловський
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питання української національної ідентичності в контексті світо-
бачення ряду діячів культури. Так, у листі від 20 вересня 1897 р. 
він твердив своєму адресату, що Марко Кропивницький –  «укра-
їнський автор, український драматург» –  «не українець душею, 
серцем, думками і помислами своїми». Відтак К. О. Білиловський 
проводив чітку межу між «українофілом» з його подвійною ідей-
ною лояльністю і «українцем» з його усвідомленням власної на-
лежності до нової самодостатньої нації.

Більше того, автор листа наводив приклади «щирих укра-
їнців», носіїв «живої невмирущої сили», тобто, напевно, україн-
ської національної ідеї, репрезентантами якої, на його думку, були 
О. Я. Кониський, І. Я. Франко, Б. Д. Грінченко45. Не менш ціка-
вим є лист К. О. Білиловського до Д. І. Яворницького від 13 листо-
пада 1897 р. У ньому автор радіє з приводу праці та щирих розмов 
свого адресата «з молодими українцями», негативно ставиться до 
внутрішніх чвар серед діячів в українському національному русі46.

Усе це свідчить: перебуваючи в Москві, Д. І. Яворницький 
був відкритим до обговорення питань української національної 
ідентичності та й напевно не цурався української справи, хоча й 
не виходив за межі тодішнього національного культурництва.

Характерно, що предметом епістолярного обговорення між 
К. О. Білиловським та Д. І. Яворницьким у лютому –  березні 
1898 р. були питання української літератури і мови, а лист Кеса-
ря Олександровича від 6 березня 1898 р. свідчив, що Дмитро Іва-
нович почав писати українською. Цей, кажучи словами К. О. Бі-
лиловського, «дебют по українському» свідчив про важливий пе-
реворот у національному самоусвідомленні Д. І. Яворницького, 
який стався в московський період його творчості. Прикметно, 
що це відбулося в рік 100-ліття від появи «Енеїди» І. П. Котлярев-
ського, котра започаткувала нову українську літературу47.

Звичайно, перехід Д. І. Яворницького на написання текстів 
українською мовою був наслідком тривалої роботи вченого над 
собою. На цьому шляху надихаючим прикладом була постать ге-
ніального Т. Г. Шевченка, яка приваблювала Д. І. Яворницько-
го «щирою та високою душею». Саме ці мотиви простежуються 

45 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 74–75.
46 Там само. –   С. 76–77.
47 Там само. –  С. 85.
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в листі Дмитра Івановича до 
Д. Л. Мордовця від 17 лютого 
1895 р., коли він просить останньо-
го поставити «маненьку свічечку» 
під час служби «по Тарасові»48.

У листі до свого друга К. О. Бі-
лиловського від 27 лютого 1898 р. 
Дмитро Іванович щиро стверджу-
вав, що «ніколи не думав про себе, 
що я єсть яка-небудь величина, 
щоб порівнятись мені чи з Шевчен-
ком, чи з Квіткою, чи з Кулішем…». 
Епістолярна спадщина Д. І. Явор-
ницького свідчить, що він високо 
цінував талант Кобзаря. У листі до 
Кесаря Білиловського від 24 люто-
го 1898 р. він звіряв правильність 
свого художнього слова по Шев-
ченку. Для нього безсумнівним ав-
торитетом було те, що так як він пише «писав і Шевченко». У лис-
ті до Б. Д. Грінченка від 14 вересня 1900 р. Дмитро Іванович ста-
вив Т. Г. Шевченка в ряд «талановитих поетів» і зізнавався, як ви-
учує Кобзаря49. Слово і діло Кобзаря відіграли свою вагому роль 
в українському національному самоусвідомленні Д. І. Яворниць-
кого, сприяли становленню як патріотичної особистості.

Взагалі мова, поряд із національною історією, фольклором та 
етнографією, була одним із найсуттєвіших факторів становлення 
української національної свідомості Д. І. Яворницького, важли-
вим змістом і водночас формою його служіння національній спра-
ві. При цьому українська ідея розглядалася ним широко, в кон-
тексті служіння всій українській нації, яка об’єднувалася справ-
жніми національними цінностями. Такий підхід не розділяв укра-
їнців за якимись соціальними верствами, станами або класами.

На рубежі ХІХ–ХХ ст. ім’я Д. І. Яворницького як щирого укра-
їнця, який прислужився справі національної науки і освіти, було 
вже відомо в Наддніпрянській Україні, як і в Російській імперії 
в цілому. Безсумнівно, першорядне значення в цьому відігравали 

48 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 134.
49 Там само. –   С. 36, 37, 52.

Т. Г. Шевченко
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праці вченого, що блискуче переда-
вали український історичний коло-
рит козацького минулого, вирізня-
лися багатством історичних образів 
і мали сильний вплив на свідомість 
читачів. Цю властивість добре під-
мітив український поет, перекла-
дач і громадський діяч М. К. Воро-
ний, який 24 січня 1901 р. у листі 
до «батька отамана кошового», як 
поважно називав Дмитра Іванови-
ча, зокрема, писав про його науко-
ві досліди, «повні такої чарівливої 
поезії, що у мене від них голова ма-
китриться, бо вони цілком перено-
сять в часи козацтва…»50.

Дієвий і правдивий україн-
ський патріотизм Д. І. Яворниць-
кого виявлявся, насамперед, у на-

писанні національної історії. Праці вченого були результатом ба-
гаторічного вивчення різноманітних першоджерел. Так, у 1888 р. 
ним була видана у світ двотомна монографія «Запорожье в остат-
ках старины и преданиях народа» –  результат восьмирічних по-
шуків по землях колишніх Вольностей Війська Запорозького Ни-
зового. Логічним продовженням цієї праці стала фундаменталь-
на тритомна монографія «История запорожских козаков» (1892, 
1895, 1897), в якій використані не тільки праці попередників, а й 
численні архівні першоджерела, опубліковані актові документи, 
літописи, щоденники, записки, епістолярії51.

Велику увагу приділяв Д. І. Яворницький й розширенню ак-
туалізованої джерельної бази. Так, у 1888 р. у Санкт-Петербурзі він 
видав у світ «Сборник материалов для истории запорожских коза-
ков». У 1903 р. у Володимирі-на-Клязьмі вийшла ще одна фунда-
ментальна археографічна праця Д. І. Яворницького –  «Источники 
для истории запорожских козаков», яка являла собою збірник ар-
хівних документів у двох томах загальним обсягом 3 179 сторінок, 
в якому, за підрахунками С. В. Абросимової, містилося 900 доку-

50 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 113.
51 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. –  С. 20, 22, 23.

Український письменник, 
перекладач, поет М. К. Вороний
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ментів періоду 1651–1788 рр. Це був 
результат майже двадцятирічної тита-
нічної роботи вченого в архівах, у тому 
числі у фамільних і приватних архівос-
ховищах і навіть у Соловецькому мо-
настирі52.

Щирий український патріотизм 
Д. І. Яворницького, яким проникну-
ті праці вченого, приваблював його чи-
тачів. Так, шанувальник праць Дмитра 
Івановича, переконаний українець із 
Полтавщини Х. Ф. Андрущенко в листі 
з Олександрії в Катеринослав від 23 січ-
ня 1905 р. переказував слова іконопис-
ця і реставратора церковного малярства 
Г. Д. Сластіона про дослідника козаччи-
ни як пристрасного патріота обездоле-
ної неньки-України і виявив величезну 
зацікавленість його особистістю та тво-
рами ще наприкінці ХІХ ст. Цей інтерес 
до творчості Д. І. Яворницького не зни-
кав у Х. Ф. Андрущенка і впродовж на-
ступних років53.

Любов Дмитра Івановича до Укра-
їни дійсно була щирою і дихала зі сто-
рінок його численних праць, які безу-
мовно мали не тільки пізнавальне, а й 
світоглядно-виховне значення. Так, 
сільський священик, краєзнавець, іс-
торик та шанувальник старовини В. Го-
линський, прочитавши «Историю запо-
рожских казаков», дійшов висновку: «…
любите Ви Малоросію. І я, хоча родом 
півничанин, полюбив її»54.

52 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна 
діяльність. –  С. 85; Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. –  С. 46; ІМФЕ. 
ВАНФРФ. –  Ф. 8–10/1132, арк. 4.

53 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 21, 22, 653.
54 Там само. –  Вип. 3. – С. 116.
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Відтворення Д. І. Яворницьким фактичної основи україн-
ської національної історії в контексті розвитку відповідної наці-
ональної ідеї усвідомлювалося представниками інтелігенції. Так,  
Я. Г. і І. М. Гололобови у листі до Д. І. Яворницького від 19 лис-
топада 1908 р. зазначали, що своїми творами він пробуджував 
і зміцнював «кращі якості душі», формував патріотичні почут-
тя до Батьківщини. Характерно, що автори листа вважали (і да-
леко не безпідставно), що Д. І. Яворницький прагнув прищепити 
любов тільки «до своєї милої Украйни», при цьому називали його 
«сепаратистом-українцем» і «апостолом націоналізму»55.

Значення праць Дмитра Івановича розуміли і в глибинці ко-
зацького краю. Так, у тому ж 1908 р. дирекція Нікопольської гро-
мадської бібліотеки звернулася до Д. І. Яворницького з великим 
проханням безкоштовно надіслати до установи його твори, що 
мають «величезне місцеве значення»56.

Непересічне місце і роль Д. І. Яворницького в українознавстві 
чітко визначив фольклорист і літературознавець В. В. Данилов, на-
писавши 6 квітня 1909 р.: «Ви –  велетень у науці про Україну…»57. 
А диякон церкви, до того ж аматор історії та археології с. Томаківка 
Катеринославського повіту А. Романенко називав Д. І. Яворниць-
кого «Паном Професором», «новим Геродотом Запорожжя»58.

У служінні українській справі центральне місце в діяльності 
Д. І. Яворницького безперечно посідала історична наука. Водно-
час Дмитро Іванович мав непересічний дар лектора, який з моло-
дих літ любив виступати перед слухачами як у столицях, так і в пе-
риферійній глибинці. Але його широкі творчі можливості в цій ді-
лянці інтелектуального життя тривалий час суттєво обмежували-
ся через відсутність української школи за російського імперсько-
го режиму. Адже тодішні можновладці добре розуміли, що укра-
їнська національна школа могла б донести знання про національ-
ну історію та культуру, а відтак сприяти утвердженню національ-
ної свідомості шляхом засвоєння молодим поколінням певних 
культурно-історичних цінностей.

Цю функцію національної школи Д. І. Яворницький добре 
усвідомлював, використовуючи будь-яку можливість педагогіч-

55 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 3. –  С. 130.
56 Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького (далі –  

ДНІМ). –  Арх –  778/29/КП-38766.
57 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 153.
58 Там само. –  Вип. 6. –  С. 491.
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ної діяльності. Улітку 1903 р. дослідник козацького минулого на-
тхненно читав лекції на загальноосвітніх курсах у Вищому гірни-
чому училищі в Катеринославі, знайомив слухачів з рідною істо-
рією, використовуючи багатобарвну поетику українського слова 
та народної пісні. Яскраві лекції Дмитра Івановича безсумнівно 
формували любов до рідного краю, рідної історії та її першодже-
рел: українських літописів, переказів, пісень тощо, служили за-
собом української інтелектуальної комунікації. А навесні 1905 р. 
Д. І. Яворницький ініціював збір підписного листа про потреби 
української школи в Катеринославі. З організацією в Катеринос-
лаві місцевої «Просвіти» Дмитро Іванович використовував і її три-
буну для своїх популярних викладів історії Запорожжя59.

Дмитро Іванович не належав до кабінетних вчених. Адже 
важливим напрямом його діяльності була популяризація історич-
них знань, правдива оповідь про українське минуле. Про значен-
ня публічних виступів ученого свідчить лист археолога, музейного 
працівника і громадського діяча В. І. Строменка з Ізюма в Катери-
нослав від 20 лютого 1909 р. «Знаєте, Дмитро Іванович, –  зазна-
чав Василь Іоанікійович, –  велике діло роблять Ваші лекції задля 
українського національного розвитку, особливо тим рухом, який 
вони піднімають серед молоді»60.

Цілковите розуміння Д. І. Яворницького як українського вче-
ного і педагога знаходимо в подячному адресі до нього від «щирих 
слухачів-українців учителів і учительок Полтавської губернії», дато-
ваній 1912 р. «Кожна Ваша промова гаряча, як сонце, і життєлюб-
на, як перша весняна квітка, –  писали вдячні вчителі своєму лек-
тору, очевидно, прослухавши його на учительських курсах, –  вли-
вала в нашу душу якусь надзвичайну енергію, силу і святе поважан-
ня до сивої старовини рідної нашої країни. Ви так яскраво малюва-
ли життя наших славних прадідів, їх чесну святу боротьбу за свою 
віру православну християнську, за свободу людську, рівність і неза-
лежність рідної країни, що величні образи цих лицарів на віки вічні 
зіллються з нашими душами і передадуться нами нащадкам нашим 
як зразок благородного життя людського». Передавши так щиро й 
емоційно свої глибокі враження від професійної майстерності й па-

59 Коваленко Олексій. Спогади про Дмитра Івановича Яворницького / Олексій Кова-
ленко // Чабан Микола. Сучасники про Д. І. Яворницького. –  С. 27–28; 

 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 61; 
 Там само. –  Вип. 2. –  С. 151.
60 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 3. –  С. 542.
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тріотизму лектора, автори подячного адреса не менш промовисто 
побажали Дмитру Івановичу «ще довгий і довгий час працювати на 
користь національного розвитку нашої рідної України»61.

Отже, в усвідомленні слухачів Д. І. Яворницький постав саме як 
український вчений і педагог, котрий об’єднував їх розумінням спіль-
ного історичного минулого, спільної людності та території, націо-
нальних цінностей та історичних перспектив поступу Батьківщини-
України. І цей факт є неспростовним свідченням сформованості 
його національної ідентичності та національної свідомості.

Напередодні Першої світової війни постать Д. І. Яворниць-
кого як українського вченого цілком визнавалася в українсько-
му науковому просторі, який формувався у вкрай несприятли-
вих умовах бездержавності й русифікаторського політичного кур-
су царизму. Промовистим доказом цього стало обрання вчено-
го дійсним членом Українського наукового товариства у Києві 
18 грудня 1913 р., про що Дмитра Івановича сповістив М. С. Гру-
шевський62.

У центрі уваги Д. І. Яворницького як науковця завжди пере-
бувала українська людність. Тому цілком невипадково дослідник 
історії запорозького козацтва паралельно із вивченням письмових 
першоджерел збирав численні етнографічні матеріали. Проводя-
чи археологічні розкопки козацьких могил та під час фольклорис-
тичних й етнографічних експедицій, Дмитро Іванович знаходив-
ся в оточенні нащадків запорозьких лицарів і швидко зближався 
із простими людьми: хліборобами, лоцманами, рибалками, коб-
зарями, бандуристами. У процесі живого спілкування з ними він 
записував українські народні пісні, казки, легенди, перекази, на-
родні оповідання, прислів’я, приказки, загадки та зразки інших 
жанрів народної прози, які передавалися із вуст у вуста упродовж 
багатьох поколінь українців63.

Без вивчення цього скарбу народної мудрості не можна було 
вести мову про збереження історичної пам’яті –  важливої озна-
ки національної ідентичності та свідомості. Це добре усвідомлю-
вав Д. І. Яворницький, який за свою фольклорно-етнографічну 
діяльність зібрав близько 10 тисяч народних пісень, фольклорних 

61 ДНІМ. –  Арх –  771/17/КП –  38759.
62 ДНІМ. –  Арх –  771/14/КП –  38759.
63 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 23, 187; Риль-

ський Максим. Запорозький характерник / Максим Рильський // Чабан Микола. Су-
часники про Д. І. Яворницького. –  С. 73.
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та етнографічних першоджерел. У цьому ж річищі слід розгляда-
ти і його працю в царині археології, наслідком якої стали розкоп-
ки близько тисячі археологічних пам’яток64.

Багатолітня праця у справі збирання матеріалів речових 
пам’яток історичної спадщини спонукала Д. І. Яворницького до 
ідеї розбудови сучасного музею в Катеринославі, який мав збері-
гати величезний світ артефактів минувшини. У листі до археолога, 
музеєзнавця та статистика В. І. Гошкевича від 27 вересня 1911 р. 
Дмитро Іванович цілком невипадково називав музей історією, ду-
шею і серцем наших предків, порівнюючи його з «просторим хра-
мом», в який сучасники мають входити з глибокою шанобливістю 
і гарячою любов’ю до всього того, чим жили попередні поколін-
ня і чому повинні наслідувати і вчитися сучасники й нащадки65.

Катеринославський історико-археологічний музей –  справ-
жнє дітище Дмитра Івановича, кажучи словами його однодумця 
Д. І. Дорошенка, був «з чистим вже українським характером»66. За 
тридцять років діяльності ученого-подвижника колекція цієї на-
укової й культурної установи перетворилася на одну з найфун-
даментальніших, увібравши близько 80 тисяч експонатів, зокре-
ма понад 2 300 цінних реліквій періоду запорозького козацтва67. 
Але вже навіть перед своїм відкриттям у 1905 р. музейне зібран-
ня справляло велике емоційне враження і цілком виявляло свою 
українську спрямованість. Яскраве поетичне свідчення цьому за-
лишив відомий російський журналіст і письменник В. О. Гіляров-
ський, який, зокрема, написав:

Музей –  Украйне всей краса,
Живьем в нем запорожцы встали68.
Внаслідок подвижницької діяльності, Д. І. Яворницький зі-

брав у своєму музеї дивовижний речовий світ запорозького коза-
цтва, який викликав захоплення у відвідувачів. Один із них, по-
ляк Єжи Єнджеєвич, так закарбував свої незабутні враження від 

64 Сохань П. С. Видатний дослідник запорозького козацтва, полум’яний український 
патріот / П. М. Сохань, М. М. Олійник-Шубравська // Яворницький Дмитро. Тво-
ри: у 20 т. / редкол.: Павло Сохань (голов. ред.) та ін. –  Т. 1. –  К.; Запоріжжя, 2004. –  
С. 12.

65 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 47, 430.
66 Дорошенко Дмитро. Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 роки) / Дмитро До-

рошенко. –  К., 2007. –  С. 151.
67 Сохань П. С. Видатний дослідник запорозького козацтва, полум’яний український 

патріот. –  С. 12.
68 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 128.
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музейної експозиції: «Експонати, виставлені у вітринах, мовби 
складали живу ілюстрацію до творів Сенкевича: меблі, хатнє на-
чиння, одяг і шати, холодна і вогнепальна зброя (до речі, цілком 
схожі на все «польське»), картини, портрети воїнів, музичні ін-
струменти –  бандури і литаври, а також люльки й файки». Напев-
но, експозиція музею Д. І. Яворницького стала одним із чинників 
того, що Є. Єнджеєвич зрікся від раніше прищепленого йому по-
гляду на землі Подніпров’я як частину Речі Посполитої69. Поді-
бне національне світобачення спостерігалося і в листі живописців 
Ф. С. Красицького і М. І. Струнникова до Дмитра Івановича від 
24 листопада 1913 р., що закінчувався щирим вітанням і бажан-
ням доброго здоров’я і багатьох літ «на славу України!»70.

Експозиційним багатством вирізнявся відділ етнографії 
музею, який, за даними дослідниці М. М. Шубравської, вже 
у 1910 р. складався з 16 відділів. Там були широко представле-
ні різноманітні речові пам’ятки, зокрема одяг, взуття, прикраси, 
посуд і господарські товари, знаряддя праці, вироби народних 
промислів, ритуальні речі, дитячі іграшки, типи будівель, хатні 
меблі, вітряки, предмети народного мистецтва, колекція дзеркал 
тощо71.

Поряд з археологічними та музейними артефактами до важ-
ливих складових світу речей Д. І. Яворницького належали архівні 
рукописи та виписки з них.

Обласний музей імені О. М. Поля відіграв величезну роль у ста-
новленні та вдосконаленні професійної майстерності Д. І. Явор-
ницького як науковця, який глибоко знав широку й різноманітну 
джерельну базу. Водночас музейна скарбниця, виплекана засно-
вником і керівником музею, стала всепоглинаючим сенсом його 
життя, незважаючи на часом дуже скрутні життєві обставини. Так, 
у листі до української артистки та культурно-громадської діячки 
Н. М. Дорошенко від 27 березня 1916 р., написаному у важкі часи 
лихоліття Першої світової війни, коли не вистачало найнеобхідні-
ших продуктів, насамперед хліба, цукру, м’яса, та лютував холод 

69 Єнджеєвич Єжи. Володар дивовижного світу / Єжи Єнджеєвич // Чабан М. Сучас-
ники про Яворницького. –  С. 58.

70 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 166. 
71 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна ді-

яльність. –  С. 190–191.
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в оселях, він зізнавався: «Я ладен був би і зовсім утікти з музея, так 
через нього ж тільки й живу на світі»72.

Будучи директором Обласного музею імені О. М. Поля, 
Д. І. Яворницький віддано служив справі відродження історич-
ної пам’яті рідного народу, утвердженню української національ-
ної свідомості засобами історії та археології, етнографії та фоль-
клористики, музейної справи та історичного краєзнавства. Кате-
ринославський просвітянин Г. О. Дегтярьов у листі від 22 липня 
1916 р. писав Дмитру Івановичу: «Ви любите Украйну, ви батько 
Запоріжжя…»73.

Важливим фактором становлення Д. І. Яворницького як уче-
ного і педагога був мовний. Принагідно зазначимо, що народився 
і виріс він на Слобідській Україні, де у другій половині ХІХ –  на 
початку ХХ ст. унаслідок змішування українського й російсько-
го етнічного масивів та за умов русифікаторської політики цариз-
му було важко зберегти чистоту української мови. Не випадково 
Дмитро Іванович щиро зізнавався, що «балакав по-слободському 
(себто по-харьковському)» і не вважав себе людиною, добре зна-

72 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 70, 436.
73 Там само. –  Вип. 6. –  С. 156.

Обласний музей імені О. М. Поля



  Дмитро Яворницький – вчений та педагог  
•50•  в українському інтелектуальному співтоваристві 

ючою українську мову. З повагою він ставився до тих, хто до-
сконало володів українською і, кажучи його словами, «рубав по-
полтавському»74.

Формування і становлення Д. І. Яворницького як вчено-
го і педагога відбувалося за умов російського імперського інфор-
маційного та науково-освітнього простору, російськомовного за 
своєю формою. Будучи українцем за світорозумінням, Д. І. Явор-
ницький вважав своїм обов’язком постійно вдосконалювати свої 
знання з рідної української мови. З цією метою він повною мірою 
використовував свої науково-дослідні подорожі по історичних 
місцях південної України, зокрема Катеринославщиною та Хер-
сонщиною, де ще зберігалася жива народна мовна традиція укра-
їнства75.

Дослідник історії запорозького козацтва добре усвідомлю-
вав необхідність творення національної історії українською мо-
вою. Так, наприклад, у листі до К. О. Білиловського від 2 листо-
пада 1896 р. він стверджував, що український переклад першого 
тому «Истории запорожских казаков» є необхідною справою зара-
ди своїх земляків76.

Лист великого українського землевласника і українського 
громадського діяча М. П. Ганька до Д. І. Яворницького від 8 жов-
тня 1896 р. свідчить, що переклад вищезазначеної праці почав 
здійснюватися, хоча йшов досить мляво. За цих обставин багато-
хто, зокрема М. Ф. Комаров, обіцяли «знайти співробітників на 
сю справу». Втім, відомостей про подальшу долю перекладу не 
знайдено, хоча сам факт спроби створення україномовного пере-
кладу праці Д. І. Яворницького є вельми симптоматичним77.

Відомий український літератор, мовознавець, педагог та 
громадський діяч Б. Д. Грінченко був одним із тих, хто заохочу-
вав Д. І. Яворницького до написання наукових історичних праць 
українською мовою. У листі від 24 квітня 1901 р. Борис Дмитро-
вич писав у цьому контексті Дмитру Івановичу: «Ви так добре зна-
єте історію, така гарна у Вас мова, такий хист до малювання сло-

74 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 19.
75 Там само. –  Вип. 4. –  С. 80.
76 Там само. –   С. 28.
77 Там само. –  Вип. 2. –  С. 129, 346, 417.
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вами, що хто ж краще за Вас напи-
ше про Січ? А треба, щоб у нас не 
сама поезія та белетристика, а й на-
ука була по нашому». У тому ж лис-
ті Б. Д. Грінченко прямо закликав 
Д. І. Яворницького «сотворити на-
уку вкраїнською мовою»78.

Постійно поповнюючи свої 
мовні знання, Д. І. Яворницький 
став писати українською насам-
перед літературні твори. Вивчен-
ня ним мовних народних глибин, 
близькість до простого люду під час 
дослідницьких мандрівок Україною 
сприяли тому, що його белетристи-
ка була багата на мовні здобутки. Це 
зазначав навіть такий знавець укра-
їнської мови, як М. Ф. Комаров, який неодноразово читав рукопи-
си Д. І. Яворницького. У листі з Одеси від 26 серпня 1898 р. він від-
мітив достоїнства рукопису повісті «Наша доля –  божа воля», зо-
крема констатуючи: «Ваша мова –  щиро народна і виразна»79. Спо-
добалася ця повість Д. І. Яворницького й читачам. Зокрема, кате-
ринославський земський діяч С. А. Бродницький із захопленням 
ділився своїми приємними враженнями від прочитаного: «Чудова 
малоросійська мова по-справжньому захопила мене»80.

Живе народне слово притаманне й іншим літературним тво-
рам Д. І. Яворницького. Приміром, український громадський діяч 
О. І. Бородай у листі від 3 лютого 1899 р. так захоплено писав Дми-
тру Івановичу про мову його твору «Максим Вітряк»: «… Ви схо-
пили дух народного генія, а хіба се дрібниця?»81.

Добре враження справив своєю мовою й автобіографічний 
роман Д. І. Яворницького «За чужий гріх», який був направлений 
автором петербурзькому українцю П. М. Саладилову для редагу-

78 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 127.
79 Там само. –  С. 262–263.
80 Там само. –  Вип. 3. –  С. 87.
81 Там само. –  Вип. 1. –  С. 104.

Український письменник, 
бібліограф, критик М. Ф. Комаров
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вання перед друкуванням. У листі від 16 березня 1903 р. один із 
найближчих друзів Д. І. Яворницького по достоїнству оцінив його 
художній твір: «Повість твоя чудова, тому що вона сердечна, по-
вна любов’ю до людей, написана надзвичайно живою і музичною 
мовою»82. У 1907 р. роман Д. І. Яворницького вийшов у світ у Ка-
теринославі і був позитивно оцінений вдумливими читачами. Але 
багато хто не зрозумів натхненну літературну працю Дмитра Іва-
новича, не знаючи української мови83.

Дмитро Іванович дуже відповідально ставився до літератур-
ного рівня своїх праць, даючи перечитувати тексти кільком зна-
вцям «нашої дорогої мови» і лише після цього віддавав видання 
до друку. У справі вдосконалення свого мовного рівня він пере-
вершив свого вчителя М. Ф. Сумцова, якому в листі від 7 червня 
1907 р. радив звернути найретельнішу увагу на українську мову84.

Розуміючи важливе значення оволодіння українською мо-
вою, Д. І. Яворницький поповнював свої мовні знання і в процесі 
читання творів кращих українських майстрів красного письмен-
ства. Своїми мовно-літературними враженнями він, наприклад, 
ділився з видатним українським письменником та громадським 
діячем М. М. Коцюбинським, коли писав у листі від 27 червня 
1907 р.: «Оце я тільки що вичитав перший том Ваших творів. Що 
за мова прехороша! Що за характери! Що за знання души чолові-
ка! Що за краса в малюванні природи! Що за поезія!»85.

Та й сам Д. І. Яворницький поступово опанував таємниці 
мовної майстерності, чому, безперечно, сприяли його поетичні 
проби пера. В цьому можна пересвідчитись, наводячи оцінку цієї 
поетики українським живописцем, графіком й мистецтвознав-
цем Ю. С. Милайлівим, який писав Дмитру Івановичу про його 
вірш «День св. Дмитра» з Москви в Катеринослав 4 квітня 1914 р.: 
«А мова Ваша, така жива, така свіжа і легка, що її не читати, а спі-
вати треба»86.

Те, що в українському національному світогляді Д. І. Явор-
ницького особливе місце посідала рідна мова, підтверджує факт 

82 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 507, 727, 819.
83 Там само. –  Вип. 6. –  С. 563.
84 Там само. –  Вип. 4. –  С. 245.
85 Там само. –  С. 86.
86 Там само. –  Вип. 5. –  С. 330, 928.



РОЗДІЛ 1.  Формування та становлення особистості   
Д. І. Яворницького як українського вченого і педагога  •53•

його систематичних занять лексикою. Упродовж десятиліть Дми-
тро Іванович наполегливо збирав і записував оригінальний лек-
сичний матеріал, дбаючи про поповнення українського лексич-
ного багатства, мріючи про видання оригінального словника 
української мови, який би містив тільки ті слова, що відсутні в ін-
ших словниках.

Дослідник збирав лексичний матеріал із живих вуст і випи-
сував із різних книжок. У 1914 р. в його розпорядженні налічува-
лося вже 6 700 слів, які не увійшли до «Словаря української мови» 
Б. Д. Грінченка. У 1919 р. Дмитро Іванович видрукував у Кате-
ринославі перший том власного «Словника українського мови», 
який містив лексичний матеріал від літери А до літери К. Пізніше, 
у 1927 р. Д. І. Яворницький писав І. Ю. Рєпіну, що вже зібрав такий 
обсяг лексичного матеріалу, якого вистачить ще на два томи. Усьо-
го лексичні скарби вченого перевищували 55 тис. слів, до того не-
відомих українським мовознавцям. Це була подвижницька праця, 
яка тривала упродовж десятків років. Д. І. Яворницький не припи-
няв її навіть у найважчі часи сталінського тоталітарного режиму87.

Українська спрямованість діяльності Д. І. Яворницького ви-
кликала недовіру з боку царської влади. Підозри в «українофіль-
стві» та «сепаратизмі» з боку царських чиновників тяжіли над 
українським ученим-подвижником від 1880-х рр. аж до Першої 
світової війни включно.

Утім, Д. І. Яворницький по праву вважав себе не «україно-
філом», а «щирим українцем». Певно, знаючи цей підхід знавця 
козаччини, український літератор і громадський діяч К. Є. Котов 
у листі від 6 серпня 1915 р. просив його поклопотати «за щиро-
го українця Казановського, щоб він на весь час зостався в Кате-
ринославі при заводах…»88, а український мовознавець і громад-
ський діяч І. М. Прохоренко писав йому 2 жовтня 1918 р. про себе: 
«Українською справою завжди цікавився…»89.

Як бачимо, становлення української національної свідомос-
ті Д. І. Яворницького як вченого і педагога відбулося ще в доре-
волюційний період. Дієвий і щирий український патріотизм був 

87 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 71, 248, 206, 
207, 240; Матвієвський Павло. На аудієнції у наркома. Спогади історика / Павло 
Матвієвський // Чабан Микола. Сучасники про Д. І. Яворницького. –  С. 97–98.

88 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 178.
89 Там само. –  Вип. 3. –  С. 228.
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для нього усталеною цінністю, незважаючи на зміну політич-
ного режиму. Так, вже після повалення російського імперсько-
го режиму, за гетьмана П. Скоропадського, коли було засновано  
Катеринославський університет, улітку 1918 р. відомого дослідни-
ка запорозького козацтва запросили на викладання й обрали про-
фесором по кафедрі історії місцевого краю і Запорожжя. Вік 63-літ-
нього Д. І. Яворницького брав своє, адже давалися взнаки хворо-
би, він зовсім не бачив на одне око. Проте професор приступив до  
викладацької діяльності, бо усвідомлював свою високу місію Учи-
теля за умов, коли кваліфікованих учених в Україні було дуже мало.  
У 1920-х рр. Д. І. Яворницький очолив кафедру Катеринославського 
інституту народної освіти, яка згодом перетворилася на науково-
дослідну кафедру українознавства, підпорядковану ВУАН90.

Високий рівень національної свідомості Д. І. Яворницько-
го добре розуміли його сучасники-однодумці. Так, священик 
М. Ф. Клеоповський із с. Краснопілля Олександрійського по-
віту Катеринославської губернії з болем писав Дмитру Іванови-
чу в листі від 8 жовтня 1923 р., що священик, який почав прави-
ти службу у своїй парафії українською мовою, зустрів повне неро-
зуміння з боку парафіян: «Ви собі уявити не можите до чого зде-
націоналізований наш нарід й до чого він темний…». «…Про-
сто стає страшно, –  передавав свої почуття М. Ф. Клеопов-
ський Д. І. Яворницькому, –  до чого у нашого народу витравле-
не усе святе –  повага до рідної мови, повага до саміх себе»91. За 
умов більшовицького режиму такі щирі слова можна було сказа-
ти лише вірному однодумцю.

Чесне ставлення до української національної справи було для 
Д. І. Яворницького одним із головних пріоритетів ставлення до 
людини, незалежно від етнічного походження. Приміром, у листі 
до видатного українознавця, сходознавця, філолога та переклада-
ча А. Ю. Кримського від 5 квітня 1923 р. він так писав про профе-
сора Катеринославського інституту народної освіти Ю. А. Фохта: 
«В українській справі правдивий українець»92.

90 Абросимова С. В. Особистість і талант Дмитра Яворницького: самооцінка вченого / 
С. В. Абросимова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. 
наук. пр. –  Д., 2010. –  Вип. 8. –  С. 21–22.

91 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 294.
92 Там само. –  Вип. 4. –  С. 88–89.
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Визнанням заслуг Д. І. Яворницького у галузі архівної справи 
стало запрошення його на посаду завідувача Катеринославським 
губернським архівним управлінням на початку 1923 р. Незважаю-
чи на зайнятість у галузях освіти, науки і музейної справи, Дмитро 
Іванович дав згоду, розуміючи важливість збереження архівів для 
відродження і збереження історичної пам’яті93.

Розбудовувати архівну справу доводилося у дуже складних 
умовах. У листі до Д. І. Багалія від 22 червня 1924 р. Д. І. Явор-
ницький скаржився на повне безгрошів’я та байдужість місцево-
го начальства до архівної справи. «Два наші помешкання, –  пові-
домляв Дмитро Іванович, –  стоять без вікон, канцелярія без того, 
чим пишуть, ні печей, ні меблів –  нічого такого ми не бачемо. За 
все піврічча теперешнього року ми виканючили для перевозки 
матеріялу усього навсього 35 карбованців, і якби я не витягав для 
того із власної кишені грошей, то в наших архівних помешканнях 
вільно літали б горобці та вільно б мостили на пустих полках свої 
гнізда». Не знаходячи жодної підтримки в місцевого начальства, 
Д. І. Яворницький не міг бачити, «як гине уся наша архівна спра-
ва» і попросив Д. І. Багалія про відставку за власним проханням94. 
Відомо, що в серпні 1924 р. він залишив посаду завідувача Катери-
нославським губернським архівним управлінням95.

Знову зосередившись на керівництві крайовим музеєм, 
Дмитро Іванович продовжував цікавитися ситуацією в архів-
них установах. «В наших архівах, –  писав Д. І. Яворницький до 
Н. Д. Полонської-Василенко 14 квітня 1926 р., –  зараз дуже кеп-
ська справа: керівник архівів Дашевський, партієць, прокрався, 
і його відсунули од архівів, а нового ще немає»96.

У другій половині 1920-х рр. Д. І. Яворницький не припиняв 
вивчати архівну спадщину, внаслідок чого з’являлися нові архео-
графічні публікації. Так, у листі від 12 червня 1930 р. академік спо-
віщав Н. Д. Полонську-Василенко про вихід нового збірника ар-
хівних матеріалів «До історії Степової України» (1929)97. За дани-

93 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклорно-етнографічна діяль-
ність. –  С. 130.

94 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 303.
95 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклорно-етнографічна діяль-

ність. –  С. 130.
96 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 194.
97 Там само. –   С. 195, 364.
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ми С. В. Абросимової, це видання містило 260 документів періоду 
першої чверті ХVІІІ –  початку ХХ ст., котрі проливали світло на 
історію заселення Південної України, заснування низки півден-
них міст, економічні, культурні та інші відносини в краї98.

Почуття палкої любові до України Д. І. Яворницький збе-
ріг на все своє життя. У листах до видатного живописця І. Ю. Рє-
піна від 3 квітня та 3 травня 1925 р. він зізнавався, що працював 
«на ниві дорогої і рідної мені України», «для своєї дорогої Укра-
їни і для своїх земляків». Напевно, цілком не випадково видат-
ний учений підписував свою зворотну адресу, як це зробив у лис-
ті 25 березня 1932 р. до В. І. Рєпіної, саме так: «Україна, Дніпропе-
тровськ, акад. Д. І. Яворницькому»99.

У 1929 р. Д. І. Яворницького обрали дійсним членом ВУАН, 
що означало публічне визнання заслуг вченого в Радянській 
Україні. Однак уже в 1933 р. плідна й різнобічна діяльність нау-
ковця і педагога була штучно перервана через обвинувачення 
в українському буржуазному націоналізмі. Втім, навіть позбавив-
ши Д. І. Яворницького роботи, сталінський режим не наважився 
відібрати звання академіка, а в 1937 р., за часів великого терору, не 
скасував рішення Президії АН УРСР про присудження йому нау-
кового ступеня доктора суспільних наук100.

Уже на схилі літ, 12 травня 1939 р. Дмитро Іванович поетич-
но висловив у листі до фольклориста, літературознавця та педаго-
га В. В. Данилова своє життєве кредо служити для України:

Хотілося жити
На благо Вкраїни
І кинути зерна
На рідную ниву101.
І дійсно Д. І. Яворницький все життя присвятив служінню 

рідній землі, рідному народові. За своїм світобаченням це був не-
пересічний українець-патріот, який своїм відданим служінням 
українській справі у галузях історії, етнографії, фольклористи-
ки, археології, літератури і мовознавства, музеєзнавства й освіти 
сприяв поширенню ідей української національної ідентичності та 
свідомості серед різних верств свого народу.

98 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. –  С. 46.
99 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 202, 203, 218.
100 Сохань П. С. Видатний дослідник запорозького козацтва, полум’яний український 

патріот. –  С. 30, 31.
101 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 67.
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Таким чином, важливою складовою формування Д. І. Явор-
ницького як особистості був процес утвердження в його свідомос-
ті української національної ідентичності, що почав розвиватися 
достатньо рано і завершився в часи молодості. Зазначений процес 
відбувався за вкрай несприятливих умов української бездержав-
ності і російського державно-політичного і мовно-культурного 
панування, але не був ситуативним, а розвивався постійно, не 
втрачаючи динамізму. Сформування української національної 
ідентичності у світогляді молодого історика вже у 1880-х рр. ста-
ло міцним національно-культурним підґрунтям його професійно-
го і громадянського «Я». Воно обумовило цілком певні механіз-
ми започаткування й розвитку його інтелектуального співтовари-
ства як української національної спільноти за духом і діями, котра 
об’єднувала її прихильників, у тому числі Д. І. Яворницького, ви-
знанням спільного історичного минулого, національним характе-
ром, загальнонародною мовою і культурою, усвідомленням необ-
хідності дій в ім’я національно-культурного відродження цілком 
певної української людності та території.

Вже на рубежі ХІХ –  ХХ ст. відбулося становлення Д. І. Явор-
ницького як ученого і педагога, саме як українського вченого і пе-
дагога, котрий об’єднував своїх однодумців та слухачів розумін-
ням спільного історичного минулого, спільної людності та тери-
торії, національних цінностей та історичних перспектив посту-
пу Батьківщини-України. І цей факт є неспростовним свідчен-
ням сформованості його національної ідентичності та національ-
ної свідомості. Український патріотизм Д. І. Яворницького був не 
декларативним, а щирим і дієвим, який повною мірою виявився 
у сумлінному служінні національній справі у цілій низці наук гу-
манітарної галузі. Діяльність ученого і педагога була націлена на 
творення української національної історії, археології, етнографії, 
фольклористики, мови, літератури, музейної справи і об’єктивно 
служила відродженню і збереженню історичної пам’яті, форму-
ванню національної ідентичності та свідомості, а відтак і утвер-
дженню української модерної нації.



Розділ 2
ЗАРОДЖЕННЯ  
Й РОЗШИРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
СПІВТОВАРИСТВА  
Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО
(остання чверть ХІХ –  початок ХХ ст.)

2.1. Зародження українських 
інтелектуальних зв’язків Д. І. Яворницького 
в харківський період (1877–1885 рр.)

Постать Д. І. Яворницького надзвичайно 
цікава з погляду на розвиток українського 
інтелектуального співтовариства в Над-

дніпрянській Україні останніх десятиліть ХІХ –  перших десяти-
літь ХХ ст., коли це явище формувалося й утверджувалося за умов 
бездержавності та нагінок імперського режиму щодо української 
національної освіти, науки та культури. Присвятивши своє жит-
тя вивченню й утвердженню українського гуманітарного знання, 
Д. І. Яворницький впродовж десятиліть здійснював активні інте-
лектуальні обміни й тим самим формував і розвивав відповідне 
інтелектуальне середовище українського співтовариства як своє-
рідну інтелектуальну мережу з вертикальними (по лінії учитель –  
учень/учні), так і горизонтальними (по лінії друзі, товариші, 
колеги-однодумці/опоненти) зв’язками, постійно підтримуючи 
широкі контакти з багатьма діячами українського національно-
культурного руху Наддніпрянщини.

Українські інтелектуальні зв’язки Д. І. Яворницького фор-
мувалися ще у харківський період його життя й діяльності. Вже 
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у студентські роки на історико-філологічному факультеті Хар-
ківського університету, які припали на 1877–1881 рр., Д. І. Явор-
ницький 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 «ек-
заменував» його на предмет знання ним української мови, вчив 
правильній вимові, співав українські пісні. Відтак студентські ін-
телектуальні контакти Дмитра Яворницького мали яскраву украї-
нолюбну й народолюбну спрямованість1.

Велику роль у інтелектуальному зростанні Д. І. Яворницького 
відіграли вчителі молодого історика –  О. О. Потебня і М. Ф. Сум-
цов –  авторитетні, патріотично налаштовані українські вчені, 
які уособлювали важливі вертикальні складові інтелектуального 
співтовариства, що формувалося. Видатний український філолог  
О. О. Потебня, який ще у 1860-х рр. брав участь в українській сту-
дентській громаді в Харкові, сприяв фольклористичним пошукам 
студента Дмитра Яворницького. Саме цей український інтелектуал 
прилучив його до участі у студентському гуртку, де зацікавив наро-
довивченням українства, а по закінченні університету допоміг зді-
бному випускнику влаштуватися на викладацьку роботу в гімна-
зичні заклади: спочатку в 3-ю чоловічу гімназію, а затим –  у жіночу 
гімназію Н. Я. Григорцевич2. Згодом О. О. Потебня по праву вважав  
Д. І. Яворницького своїм однодумцем і звертався до нього зі щи-
рою повагою3.

Видатний український етнограф і фольклорист М. Ф. Сум-
цов теж формував наукові уподобання Д. І. Яворницько-
го ще у студентські роки і той став його ідейним та науко-
вим однодумцем. Яскравим свідченням цього стало листу-
вання між українськими дослідниками, яке, за підрахунками  
С. В. Абросимової, тривало понад три десятиліття. Ці інтелекту-
альні контакти вирізнялися творчою насиченістю, плідністю та 
щирістю4. Так, у листі до Д. І. Яворницького від 8 липня 1882 р., 

1 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 572, 592.
2 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький і харківські вчені. –  С. 47; Абросимова С. В. Дми-

тро Яворницький та його родовід. –  Х., 2009. –  С. 14–15.
3 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 444.
4 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький і харківські вчені. –  С. 48.
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адресованому з Харкова в с. По-
кровське Олександрівського по-
віту Катеринославської губернії, 
М. Ф. Сумцов відверто ділився зі 
своїм молодшим послідовником 
враженнями від консервативно-
охоронної політики Олексан-
дра ІІІ: «Політика огидна. Кожно-
го дня «російське» життя підно-
сить такі сюрпризи, від яких холо-
діє серце і опускаються руки»5.

Із січня 1883 р., поряд зі своїми 
вчителями і вже відомими дослідни-
ками Д. І. Багалієм, П. С. Єфимен-
ком, М. Є. Халанським, Д. І. Явор-
ницький брав активну участь у ді-
яльності Історико-філологічного 
товариства, організованого при 

Харківському університеті. На його засіданнях він неодноразо-
во доповідав із різних аспектів минулого Запорожжя6. Так, напри-
клад, на засіданні 1 лютого 1884 р. молодий історик зробив пові-
домлення про історію запорозьких січей, заперечуючи їх існуван-
ня вище дніпровських порогів7. Напевно, це спілкування заклало 
основи систематичних зв’язків Д. І. Яворницького з українськи-
ми вченими-інтелектуалами Слобожанщини.

Про найближче коло, інтелектуальне ядро спілкування 
Д. І. Яворницького в цей період указує у своєму листі до Дми-
тра Івановича від 13 лютого 1883 р. його університетський при-
ятель М. П. Липенський, який писав із Сум у Харків: «Кланяйся 
М. Ф. Сумцову, О. О. Потебні, Халанському М. Є. і всім, всім»8.

Не менш важливе значення для формування інтелектуаль-
ної комунікації вченого мало читання ним у Харкові серії публіч-
них лекцій під назвою «Про запорозьких козаків», котрі мали ве-

5 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 527.
6 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклорно-етнографічна діяль-

ність. –  С. 21.
7 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 411.
8 Там само. –  Вип. 5. –  С. 197, 926.

Д. І. Яворницький



РОЗДІЛ 2. Зародження й розширення українського інтелектуального   
співтовариства Д. І. Яворницького (остання чверть ХІХ –  початок ХХ ст.)  •61•

личезний успіх. Не випадково на 
цьому ґрунті Дмитро Іванович зій-
шовся у Харкові з деякими свої-
ми слухачами, зокрема з україн-
ським поетом Я. І. Щоголєвим, 
який запрошував його разом з  
іншими українськими діячами до 
своєї квартири.

Примітно, що до українського 
інтелектуального кола Д. І. Явор-
ницького тоді входили відомі учас-
ники Харківської української гро-
мади Д. П. Пильчиков та М. Ф. Ло-
бодовський. Останній запрошу-
вав Д. І. Яворницького на панахи-
ду пам’яті Т. Г. Шевченка 25 лютого 
1883 р. до Мироносицької церкви, 
вітаючи при цьому з одруженням (18 лютого вчений взяв шлюб 
з учителькою музики В. П. Кокіною). На квартирі Д. П. Пильчи-
кова Д. І. Яворницький зустрічався ще з одним українським гро-
мадським діячем –  Є. Х. Чикаленком9.

Вже у першій половині 1880-х рр. українська національна 
ідентичність привела Д. І. Яворницького до дієвого, правдиво-
го та щирого патріотизму, котрий виявився, насамперед, у праг-
ненні науково розробляти козацьку проблематику. Залишившись 
при університеті, молодий історик відразу взявся за вивчення іс-
торії запорозького козацтва. Як згадував харківський професор 
М. Ф. Сумцов, у 1882 р., він разом із Д. І. Яворницьким, який вже 
закінчив університетський курс, їздив до Києва.

Ця подорож засвідчила велику схильність Дмитра Яворниць-
кого до етнографії, історії та археології, його непідробний інте- 

9 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклорно-етнографічна діяль-
ність / М. М. Шубравська. –  С. 21, 22; 

 Василенко Н. Є. Михайло Лободовський та Дмитро Яворницький: історія друж-
ніх взаємин та наукової співпраці / Н. Є. Василенко // Наддніпрянська Україна: 
історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. –  Д., 2015. –  Вип. 13. –  С. 37; 

 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 21, 22; 
 Там само. –  Вип. 1. –  С. 603.

Український громадський  
і культурний діяч, педагог  

Д. П. Пильчиков
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рес до залишків української старовини та народної поезії, його лю-
бов до української природи та народу. У листопаді 1883 р. у жур-
налі «Киевская старина» вийшла друком перша стаття Д. І. Явор-
ницького про життя запорожців за оповіддю сучасника-очевидця. 
Проте у Києві Д. І. Яворницький не знайшов достатньо матеріалу 
з історії запорожців, а тому незабаром відправився до Одеси, од-
нак і там на нього очікувало розчарування –  матеріалів з історії за-
порозького козацтва бракувало10.

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 Сі-
чей. Від 1882 р. Дмитро Іванович проводив щорічні археологічно-
етнографічно-фольклористичні експедиції і значно розширив діа-
пазон свого пошуку, який охоплював Катеринославщину та Хер-
сонщину, а згодом і Полтавщину11. Молодий дослідник запороз-
ьких старожитностей наполегливо об’їжджав місця всіх колиш-
ніх січей, паланок, запорозьких селищ, сіл, хуторів, вивчав поро-
ги, острівні скелі, печери, гаї, шляхи, церкви, могили, кладовища12.

Д. І. Яворницький достатньо рано зацікавився не пізнаними 
пластами архівних першоджерел з історії запорозького козацтва. 
Ще М. М. Шубравська на основі вивчення листування Дмитра Іва-
новича з Я. П. Новицьким, помітила, що в 1884 р., проживаючи 
в Харкові, молодий дослідник історії запорожців водночас здійсню-
вав подорожі по різних місцях колишньої Запорозької Січі, збира-
ючи не тільки фольклорно-етнографічний, а й архівний матеріал13.

Дослідницькі подорожі Д. І. Яворницького півднем Украї-
ни розширили й інтелектуальні контакти вченого-історика, до 
яких залучилися українські народолюбці-культурники південної 
Наддніпрянщини. Серед цієї плеяди патріотів рідної землі й на-
роду особлива роль належала українському етнографу, фолькло-
ристу та історику Я. П. Новицькому, якого з Дмитром Івановичем 
об’єднували десятиліття дружби і плідних творчих контактів. За 

10 ІМФЕ. ВАНФРФ. –  Ф. 8–10/1132, арк. 2, 3, 5.
11 Абросимова С. В. Енциклопедист козаччини. –  С. 9.
12 ІМФЕ. ВАНФРФ. –  Ф. 8–10/1132, арк. 5.
13 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна ді-

яльність. –  С. 28.
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підрахунками Л. В. Іваннікової, збе-
реглося 50 листів Д. І. Яворницько-
го до Я. П. Новицького та 38 листів-
відповідей на них, що характеризу-
ються надзвичайною інформатив-
ністю і є чудовим свідченням функ-
ціонування однієї зі стійких гори-
зонтальних ліній спів-праці в укра-
їнському інтелектуальному співтова-
ристві за участю Дмитра Івановича14.

Знайомство Д. І. Яворниць-
кого з Я. П. Новицьким відбулось 
у 1883 р. і було вельми корисним 
для молодого харківського дослід-
ника запорозької історичної спад-
щини. Адже Яків Павлович вивчав 
місцеві старожитності з 1868 р., по-
стійно перебуваючи в цьому ко-
зацькому краї. У 1883 і 1884 рр. 
саме Я. П. Новицький організовував експедиції Д. І. Яворницько-
му по Запорожжю, здійснював спільні подорожі15.

Перша спільна експедиція двох однодумців, які швидко зна-
йшли спільну мову, відбулась у 1883 р. й була описана Д. І. Явор-
ницьким у праці «Запорожье в остатках старины и преданиях на-
рода» (1888). Розпочалась їхня піша хода від невеликого куреня 
Я. П. Новицького і тривала від Олександрівська на захід до Кічка-
су, а звідти уверх, понад лівим берегом Дніпра. Враження від цієї 
першої спільної мандрівки, що супроводжувалася опитуваннями 
дідів-старожилів козацького краю, були такі сильні, що закарбу-
валися в пам’яті обох побратимів на все життя16.

Я. П. Новицький щедро ділився з Д. І. Яворницьким своїм досві-
дом із вивчення історії й топографії колишніх Вольностей Війська За-
порозького Низового, надавав йому свої цінні колекції, фольклор-

14 Іваннікова Людмила. Яків Новицький. Фольклорист, історик, педагог. –  С. 166.
15 Яків Новицький –  видатний дослідник і громадський діяч Запорізького краю / 

А. Бойко, А. Бровко, Б. Бровко, Л. Іваннікова // Новицький Яків. Твори: у 5 т. / го-
лов. редкол.: Павло Сохань –  голов. ред. та ін. –  Т. 1. –  Запоріжжя, 2007. – С. 44–46.

16 Іваннікова Людмила. Яків Новицький. Фольклорист, історик, педагог. –  С. 166–167.

Український історик, археолог, 
етнограф, фольклорист, 

краєзнавець, педагог і громадський 
діяч Я. П. Новицький
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ні записи, фотознімки, плани-карти, 
що стали важливим матеріалом для 
праць молодого дослідника. Тому 
цілком закономірно, що Д. І. Явор-
ницький надсилав другу й однодум-
цю на рецензування всі свої праці без 
винятку. Окрім того, Дмитро Івано-
вич постачав своєму другові науко-
ву літературу, яку надсилав із Харко-
ва і Санкт-Петербурга17.

Листування між Дмитром Іва-
новичем і Яковом Павловичем пе-
ріоду 1883–1884 рр. свідчить про 
спільні інтереси у справі пошуків 
запорозьких пісень та козацьких 
старожитностей, про творчі пла-
ни на майбутнє. Історичні науко-
ві дослідження Д. І. Яворницького 
на Запорожжі не тільки були під-

тримані Я. П. Новицьким, а й пробудили в ньому прагнення пи-
сати, 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, етно-
граф та історик культури М. Ф. Сумцов, поет Я. І. Щоголєв, один 
із засновників українського професійного театру видатний драма-
тург М. Л. Кропивницький та ін.18

У першій половині 1880-х рр. Д. І. Яворницький дізнався про 
колекцію старожитностей, зібрану відомим підприємцем і знавцем 
древностей О. М. Полем. Із листа громадського діяча А. М. Микла-
шевського до Д. І. Яворницького від 16 лютого 1884 р. відомо, що 
Дмитро Іванович вже тоді бажав ознайомитися з «цікавим кабіне-
том» археолога-аматора, яким був Олександр Миколайович. Його 
добрий приятель А. М. Миклашевський теж захоплювався археоло-

17 Іваннікова Людмила. Яків Новицький. Фольклорист, історик, педагог. –  С. 167–169; 
Яків Новицький –  видатний дослідник і громадський діяч Запорізького краю –  
С. 44–45.

18 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 378–379, 381, 
385, 386; 

 Там само. –  Вип. 4. –  С. 147, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 158.

Громадський діяч, предводитель 
дворянства Катеринославської 
губернії А. М. Миклашевський
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гією та історією, оскільки на місце-
вості, де розкинулися його земель-
ні угіддя, налічувалося близько 80 
курганів. Андрій Михайлович всі-
ляко підтримував у Дмитра Івано-
вича інтерес до місцевих розкопок 
і старожитностей, досить швидко 
зблизився з ним і надавав різнома-
нітну підтримку талановитому до-
сліднику (людьми, транспортом та 
провіантом)19.

17 травня 1884 р. А. М. Ми-
клашевський запросив Д. І. Явор-
ницького для проведення розко-
пок кількох курганів біля моги-
ли Яцової за участю своєї дорос-
лої доньки А. А. Карцової, яка теж 
захоплювалася історією й архео-
логією і вже проводила розкопки у родовій садибі с. Вороне. Дми-
тро Іванович заохочувався мінімальними витратами і тим, що від-
криті таємниці місцевих курганів міг представити на VІ Археоло-
гічному з’їзді, який незабаром мав пройти в Одесі. В останній дека-
ді травня, ще до приїзду Д. І. Яворницького Анастасія Андріївна на-
йняла 15 осіб і розпочала розкопки невеликих курганів і незабаром  
знайшла цікаві знахідки.

На початку червня 1884 р. із Харкова прибув Д. І. Яворниць-
кий. Однак за декілька днів трапилося нещастя –  під час розко-
пок Дмитро Іванович уперше зламав ліву руку. Археологічні ро-
боти завершувалися вже без Д. І. Яворницького. У серпні 1884 р. 
А. М. Миклашевський та А. А. Карцова надіслали Д. І. Явор-
ницькому через Я. П. Новицького посилку з кольчугою та чоти-
ри ящики з древніми горщиками, монетами та іншими артефак-
тами. Д. І. Яворницький мав представити матеріали цих розко-
пок на VІ Археологічному з’їзді в Одесі. Цей епізод є яскравим 
прикладом товариської взаємодопомоги однодумців, для яких 
прогрес науки мав першорядне значення. До речі, навіть знайде-

19 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 412–413, 813.

Громадський діяч, підприємець  
і збирач старожитностей  

О. М. Поль
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ні й опубліковані епістолярії свід-
чать, що контакти між А. М. Ми-
клашевським та Д. І. Яворниць-
ким не переривалися від 1884 р. до 
1894 р.20

Під час розкопок молодий 
Д. І. Яворницький не тільки вдо-
сконалювався професійно, а й за-
гартовувався як людина. Адже по-
льові археологічні дослідження 
містили щоденні ризики, які ін-
коли загрожували й життю, як це 
трапилося з Дмитром Іванови-
чем під час розкопок в маєтностях 
А. М. Миклашевського. Про ви-
щезгаданий епізод засвідчує лист 
українського поета-романтика і 
громадського діяча Я. І. Щоголєва, 
який був близьким до Д. І. Явор-

ницького в харківський період його діяльності та навіть мав вплив 
на формування його романтичного світогляду. У листі від 27 лип-
ня 1884 р. Яків Іванович писав Дмитру Івановичу із Харкова в 
с. Покровське Олександрівського повіту Катеринославської гу-
бернії, висловлюючи співчуття із приводу того, що його адресат 
був «від смерті на волосок».

Та й дійсно Д. І. Яворницький дістав тоді тяжких травм, зла-
мав руку і ледве не загинув. Поміж іншого Я. І. Щоголєв орієнту-
вав Д. І. Яворницького на необхідність знайомства з відомим іс-
ториком М. І. Костомаровим в Одесі, де незабаром мав відбутися 
VІ Археологічний з’їзд, і передавав вітання видатному українсько-
му історику-народолюбцю, який належав до романтичної школи 
в історіографії21.

Важливою для утвердження української інтелектуальної ко-
мунікації  Д. І. Яворницького стала його участь у VІ Археологічно-
му з’їзді, що пройшов в Одесі у серпні 1884 р. Адже цей науковий 
форум вирізнявся небаченим представництвом учених. Як вста-

20 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 411, 415–419, 
426, 427–444.

21 Там само. –  Вип. 5. –  С. 700, 858.

Молодий Д. І. Яворницький  
за роботою
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новила О. М. Каковкіна, на з’їзд 
прибуло 485 осіб, серед яких –  237 
українського походження22.

Два реферати –  «Подорож по 
Запоріжжю» та «Дослідження про 
Січ», –  прочитані молодим істори-
ком, справили сильне враження на 
учасників наукового форуму, зро-
били ім’я Д. І. Яворницького по-
пулярним. Не буде перебільшен-
ням стверджувати, що участь у за-
ході такого масштабу сприяло його 
входженню до кола інтелектуаль-
ної наукової еліти, налагодженню 
важливих вертикальних і горизон-
тальних комунікативних зв’язків. 
Зокрема, тоді ж відбулося знайом-
ство Д. І. Яворницького з видатним 
українським істориком та ідейним 
лідером Київської Старої громади В. Б. Антоновичем23. В Одесі мо-
лодий дослідник познайомився і з не менш знаним істориком коза-
цтва 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 документами24.

Участь в одеському археологічному форумі стимулювала 
Д. І. Яворницького до подальших археологічних пошуків. У лис-
ті до громадського діяча, педагога і письменника Г. І. Маркеви-
ча від 20 жовтня 1884 р. Дмитро Іванович писав про свою найго-
ловнішу мету омріяної подорожі в Катеринослав –  детально ви-
вчити «музей запорозьких речей» О. М. Поля, скористатися там 
частиною Січового архіву та зробити фотознімки з рідкісних му-
зейних екземплярів25. Як згадував пізніше сам Д. І. Яворниць-

22 Єкшов В. В. VІ археологічний з’їзд в Одесі: професійний старт Д. І. Яворницького / 
В. В. Єкшов // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. 
пр. –  Д., 2015. –  Вип. 13. –  С. 27.

23 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 149–150; 
 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький та його родовід. –  С. 19.
24 Заруба В. М. Постаті (Студії з історії України. Книга друга) / В. М. Заруба. –  Д., 

1993. –  С. 25.
25 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 113.

Український та російський історик 
і архівіст А. О. Скальковський
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кий, він відвідав Катеринослав, 
де познайомився з Г. П. Алексєє-
вим та О. М. Полем, котрі багато 
в чому йому допомогли26.

С. В. Абросимова відмічала, що 
Дмитро Іванович, оглянувши ко-
лекції козацьких старожитностей 
Г. П. Алексєєва в його родовому ма-
єтку с. Котовка тодішнього Ново-
московського повіту та О. М. Поля 
в Катеринославі, надзвичайно ви-
соко оцінив зібране27. Зав’язані зна-
йомства Д. І. Яворницького з ко-
лекціонером і меценатом, нащад-
ком гетьмана Данила Апосто-
ла Г. П. Алексєєвим та відомим зби-
рачем старожитностей О. М. По-
лем мали продовження. Між ними 
встановилися плідні творчі контак-

ти, свідченням чого є епістолярії. Навіть ті з них, котрі зберегли-
ся і вже опубліковані, засвідчують, що, наприклад, Г. П. Алексє-
єв, направляючи листи до Д. І. Яворницького від 22 лютого 1889 р. 
до 7 лютого1906 р., незмінно ставився до свого адресата з великою 
шаною, звертаючись: «достойнеший» або «достойнеший и доро-
гой». Подібні епітети стосовно Д. І. Яворницького, наприклад «до-
рогой козаче», «многоуважаемый», «глубокоуважаемый», викорис-
товував у своєму листуванні О. М. Поль, яке тривало, щонаймен-
ше, з 20 червня 1884 р. до 6 жовтня 1889 р. Очевидно, лише смерть 
Олександра Миколайовича перервала ці контакти28.

У 80-х рр. ХІХ ст. Д. І. Яворницький прагнув налагодити кон-
такт і з відомим українським народолюбцем, етнографом, фоль-
клористом та мовознавцем Г. А. Залюбовським. У листі від 14 лип-
ня 1884 р. із с. Богодар до Катеринослава він просив Григорія Ан-

26 ІМФЕ. ВАНФРФ. –  Ф. 8–10/1132, арк. 3.
27 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький в музейному співтоваристві свого часу / 

С. В. Абросимова // Роль музеїв у культурному просторі Україні й світу: стан, про-
блеми, перспективи розвитку музейної галузі (Зб. матер. Загальноукр. наук. конф. 
з проблем музеєзнавства, присв. 160-річчю заснування Дніпропетр. іст. музею 
ім. Д. І. Яворницького). –  Вип. 11. –  Д., 2009. –  С. 149.

28 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 3. –  С. 8–26, 205–211, 
702.

Український етнограф, 
фольклорист, громадський діяч  

Г. А. Залюбовський
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тоновича вказати на недоліки і промахи у своїх статтях, з істо-
рії запорозьких козаків. У листі від 19 листопада 1889 р., вже із 
Санкт-Петербурга до Катеринослава Д. І. Яворницький запиту-
вав Г. А. Залюбовського про топоніми та гідроніми в контексті 
Муравського й Сагайдачного запорозьких шляхів у межах тодіш-
ньої Катеринославської губернії. Отже, інтелектуальні контакти 
були необхідні Д. І. Яворницькому для встановлення наукової іс-
тини та вдосконалення своїх праць29.

В українському середовищі харків’ян Д. І. Яворницький ви-
ступив з ініціативою видавати збірник українською мовою, до 
участі в якому 20 жовтня 1884 р. запросив і Я. П. Новицького. Фі-
нансування взяв на себе Б. Г. Філонов, за словами Дмитра Івано-
вича, «талонний, патентований аристократ», який захопився май-
стерністю М. Л. Кропивницького і щиро перейнявся вартостями 
української мови та культури. За умов дії Емського указу Олексан-
дра ІІ задум подібного україномовного видання виглядав в очах 
царської влади безсумнівною крамолою30.

За умов консервативно-охоронного режиму Олександра ІІІ 
важливим засобом українського національного життя став про-
фесійний театр. Під час його гастролей у Харкові восени 1884 р. 
Д. І. Яворницький познайомився з видатними діячами українсько-
го театрального мистецтва  М. Л. Кропивницьким, М. К. Садов-
ським, М. К. Заньковецькою,  П. К. Саксаганським та М. П. Ста-
рицьким. Ці контакти помітно збагатили зміст українських інте-
лектуальних зв’язків ученого-історика. Аналіз епістолярних дже-
рел свідчить, що дружні зв’язки Д. І. Яворницького з  М. Л. Кро-
пивницьким тривали до 1908 р., а з П. К. Саксаганським –  аж до 
1931 р.31

Паралельно з розвитком українських інтелектуальних 
зв’язків на Слобожанщині та в Південній Україні Д. І. Яворниць-
кий зав’язав і розвивав плідні творчі контакти з народолюбцями 
Києва. Важливим каналом такого зв’язку стала «Киевская стари-
на», фактично легальний друкований орган Київської Старої гро-
мади.

29 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 72, 73.
30 Там само. –  С. 156, 157, 158.
31 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклорно-етнографічна діяль-

ність. –  С. 23; Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  
С. 182, 184, 280.
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У гнітючій суспільній атмосфері 80-х рр. ХІХ ст. цей жур-
нал мав величезне значення у справі налагодження української 
інтелектуальної комунікації. Напевно, Д. І. Яворницький відра-
зу зрозумів його значення і цілком невипадково вже 16 листопа-
да 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 іс-
торії запорозького минулого, у прагненні зробити вклад «у такий 
прекрасний і в усіх відношеннях кориснійший журнал». Співро-
бітництво вченого з єдиним у Наддніпрянщині журналом украї-
нознавчої спрямованості тривало й на початку ХХ ст., коли редак-
тором часопису був В. П. Науменко32.

У центрі уваги молодого дослідника були археологічні арте-
факти. Так, у листі до історика, археографа, журналіста та видав-
ця Ф. Г. Лебединцева від 18 квітня 1884 р. він сповіщав про свої 
трирічні розкопки на Запорожжі, в ході яких дослідив 24 моги-
ли і знайшов багато речових пам’яток, котрі сфотографував. 
Д. І. Яворницький фотографував і по монастирях та церквах, де 
звертав увагу на різні портрети запорожців33. Тоді ж з-під пера до-
слідника вийшла низка праць, зокрема «Топографический очерк 
Запорожья (отрывок из сочинения)» (1883), «Число и порядок за-
порожских сичей с топографическим очерком Запорожья» (1884) 
та ін., які були опубліковані34.

Листуючись із Ф. Г. Лебединцевим, Д. І. Яворницький праг-
нув поширити українські інтелектуальні контакти, пропагуючи 
передплату українознавчого часопису серед своїх добрих знайо-
мих і однодумців. Так, у 1886 р. він пропонував редактору «Киев-
ской старины» розіслати оголошення про часопис таким особам, 
як викладач Катеринославської духовної семінарії Г. І. Маркевич, 
учитель с. Покровське Олександрівського повіту І. І. Чайкін, по-
міщик цього ж села Ф. І. Міхєєв. Дослідник радив також направи-
ти оголошення про часопис дворянину А. М. Миклашевському –  в  
с. Вороне Новомосковського повіту, поміщику В. О. Сипягіну –  
в с. Свистуново, Я. П. Новицькому –  в м. Олександрівськ, старши-

32 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 91, 92, 93, 94, 98; 
 Там само. –  Вип. 1. –  С. 368, 369, 372, 373.
33 Там само. –  Вип. 4. –  С. 94, 449.
34 Сохань П. С. Видатний дослідник запорозького козацтва, полум’яний український 

патріот. –  С. 15.
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ні П. Г. Ветренко –  в с. Веселе Харківського повіту Харківської гу-
бернії, поміщику О. О. Головкіну –  в с. Нижня Писаревка Вовчан-
ського повіту Харківської губернії. Зазначене свідчить, що інте-
лектуальні комунікативні зв’язки поширювалися не тільки на ве-
ликі міста, а спостерігалися на повітовому та волосному рівнях35.

Українська спрямованість діяльності, мислення і звернення 
до теми запорозького козацтва Д. І. Яворницького не залишилися 
не поміченими царською владою. Як свідчить його лист до укра-
їнського 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 сепа-
ратистом». Про ці нападки Дмитро Іванович прямо писав тому ж 
адресату із Харкова в Катеринослав 22 вересня 1884 р. За цих об-
ставин Дмитро Іванович вагався, чи зручно йому в такому стано-
вищі вдруге виступати в Катеринославі з публічними лекціями. 
Обвинувачення глибоко зачепили Д. І. Яворницького. «Невже 
я сепаратист? –  запитував він у листі до Г. І. Маркевича від 4 жов-
тня 1884 р., –  І не думав і не думаю бути сепаратистом. Люблю 
клаптик землі!»36.

Незважаючи на те, що Д. І. Яворницький не був формаль-
но причетним до українського національного руху, не брав участі 
у нелегальних гуртках, його наукова діяльність відтворювала укра-
їнську історію козацького періоду, а відтак сприяла відродженню 
серед українства історичної пам’яті й формуванню нового істо-
ричного мислення на новій, модерній основі. Усвідомлення цього 
можновладцями спричинило занесення козацького літописця до 
розряду «неблагонадійних» осіб.

Історія Вольностей Війська Запорозького Низового до-
бре відбилася у фондах столичних архівів Російської імперії, 
а тому Д. І. Яворницький часто виїжджав із Харкова до Москви та 
Санкт-Петербурга, де приділяв велику увагу роботі в архівосхови-
щах. Особливо плідними були архівні розшуки в Москві. 25 січня 
1885 р. Д. І. Яворницький сповіщав про свої евристичні перемо-
ги Я. П. Новицькому: «…я знову повернувся в Москву і тепер ви-
ключно займаюсь в Архіві іноземних справ. Тут я до моєї радості 
і, відтак, і до Вашої, знайшов стільки цікавих документів, що від-

35 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 107.
36 Там само. –  С. 111, 112, 113, 450.
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носяться до Запоріжжя, що від за-
хвату мало не втратив голову. Вір-
те моїй совісті. Уже за чотири дня 
я відкрив до двохсот справ. Та яких 
справ? Я бачу, що мене сам Господь 
направив у Москву. Які тут скарби 
запорізькі!?». Переписуючи цінні 
документи впродовж багатьох го-
дин, Дмитро Іванович страшенно 
втомлювався і зізнавався, що втра-
чав навіть апетит і сон37.

Як свідчить лист Д. І. Явор-
ницького до Ф. Г. Лебединцева від 
2 лютого 1885 р. його виснажлива 
робота в архівах Петербурга та Мо-
скви тривала впродовж двох міся-
ців: з 22 грудня 1884 р. до 22 люто-
го 1885 р. У цієї евристичної праці 

дослідник історії козаччини знайшов до 500 запорозьких справ38.
Архівні матеріали, знайдені в Москві, а це до 35 писаних роз-

машисто аркушів, були відразу ж покладені Д. І. Яворницьким 
в основу своєї статті «Архивные материалы для истории Запоро-
жья», яка складалася з передмови та назв справ, відкритих істори-
ком у московських архівах. Зазначені архівні матеріали станови-
ли великий інтерес, а тому Д. І. Яворницький планував розпочати 
їх публікацію. Крім того, на основі цих матеріалів ним була підго-
товлена стаття, яка у вигляді реферату готувалася для прочитання 
у Харківському історико-філологічному товаристві, а потім –  для 
публікації в журналі «Киевская старина».

Поміж роботою в архівах Д. І. Яворницький розширював 
свої інтелектуальні контакти, їх вертикальні та горизонтальні лі-
нії. У січні 1885 р., перебуваючи в Санкт-Петербурзі, він зустрів-
ся з видатним істориком-народолюбцем М. І. Костомаровим, ко-
трий, як писав Дмитро Іванович про цю зустріч Ф. Г. Лебединце-
ву, «кланяється Києву»39. Судячи з листа Д. І. Яворницького до 

37 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 161.
38 Там само.  –  С. 98.
39 Там само. –  С. 98.

Український історик, літератор і 
громадський діяч М. І. Костомаров
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М. І. Костомарова від 24 січня 
1885 р., зустріч молодого історика 
з визначним дослідником пройшла 
в сердечній атмосфері. Живі й те-
плі слова Миколи Івановича були 
дуже важливі Д. І. Яворницько-
му для зміцнення його внутрішніх 
сил, для освітлення його науково-
го шляху. М. І. Костомаров був для 
нього «живим прикладом» і підтри-
мав його у прагненнях детально ви-
вчити історію запорозького коза-
цтва. А тому слова звернення до ви-
значного історика «Вельмишанов-
ний, сердечний і незабутній Мико-
ло Івановичу!» були не просто да-
ниною ввічливості40.

Ця доброзичлива зустріч від-
крила Д. І. Яворницькому шлях на знамениті костомаровські «ві-
вторки», які об’єднували ціле коло земляків з України, прихиль-
ників українського національного руху в північній столиці імпе-
рії. До них належали М. І. Костомаров, Г. С. Вашкевич, Д. Л. Мор-
довець, В. В. Тарновський з дружиною Софією, П. Балиць-
кий, К. О. Білиловський, П. М. Саладилов, П. Я. Стебницький, 
В. Л. Беренштам та ін.

Спілкування з цими діячами збагачувало молодого історика 
не тільки в сенсі науково-культурному, а й громадському. Укра-
їнська мова, дорогі історичні образи козацької минувшини, ін-
тереси рідного народу –  все, що було предметом обговорення на 
костомаровських «вівторках», надихало Д. І. Яворницького, на-
давало йому творчу енергію для самовідданої роботи на далекій 
чужині41.

Особливе враження на Д. І. Яворницького справив М. І. Кос-
томаров. За даними «Щоденника» С. Д. Яворницької, Дмитро Іва-

40 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 311.
41 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. –  С. 13; Абросимова Світлана. Д. Яворниць-

кий: мережі інтелектуальних комунікацій. –  С. 426.

Український письменник, історик, 
публіцист Д. Л. Мордовець
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нович неодноразово бував у ньо-
го вдома42. Видатний історик на-
дав кілька порад молодому дослід-
нику: перш, ніж писати історію, 
спочатку обійти весь запорозький 
край, затим «заритися» в архівний 
матеріал, не оминаючи й козаць-
ких дум та історичних пісень, які 
збереглися у пам’яті старожилів, 
бандуристів та кобзарів. Важливо, 
що Д. І. Яворницький мав можли-
вість користуватися й бібліотекою 
М. І. Костомарова43.

Навесні 1885 р. вченому зно-
ву почали закидати політич-
ну неблагонадійність, хоча Дми-
тро Іванович, як сам зізнавав-
ся у листі до  Ф. Г. Лебединце-
ва від 24 травня того ж року, і не 

підозрював про існування в собі «українофільства». Про-
те, безсумнівно, що вже в той час він пристрасно захоплював-
ся українською історією та культурою і цілком визнавав себе  
українцем.

Наслідком обвинувачень молодого вченого в «українофіль-
стві» 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 со-
лодко, дозвольте бачити, живеться мені в Харкові»44. Проте, як 
сповіщав Д. І. Яворницький Я. П. Новицькому 13 серпня 1885 р., 
«замість Москви я опинився в Петербурзі: того забажали друзі по-
кійного Миколи Івановича Костомарова»45.

42 Яворницька Серафима. З «Щоденника» / Серафима Яворницька // Чабан Микола. 
Сучасники про Д. І. Яворницького / Микола Чабан. –  Д., 1995. –  С. 17.

43 Абросимова Світлана. Д. Яворницький: мережі інтелектуальних комунікацій. –  
С. 426–427.

44 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 99.
45 Там само. –  С. 99, 163.

Громадський діяч, збирач
старожитностей і меценат

В. В. Тарновський  
з дружиною Софією
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Д. І. Яворницький покидав рідний Харків із важким серцем. 
Про це свідчив його лист до Я. І. Щоголєва від 15 серпня 1885 р., 
який справив на Якова Івановича та його сімейство «тяжке вра-
ження», адже, за його словами, біди сипалися на Д. І. Яворницько-
го «з усіх боків». Та й дійсно, 1885 р. видався в життєвій долі Дми-
тра Івановича вкрай тяжким: смерть рідного батька Івана, смерть 
ідейного батька-наставника М. І. Костомарова, перебування на 
грані між життям і смертю внаслідок нещасного випадку під час 
археологічних розкопок, розлучення з дружиною В. П. Кокіною 
і нарешті обвинувачення в «українофільстві» й «сепаратизмі»46. 
Здавалося трагічна смуга життя не має кінця…

Отже, харківський період (1877–1885 рр.) життя та діяльності 
молодого Д. І. Яворницького позначився активним формуванням 
його українських інтелектуальних зв’язків, які не обмежували-
ся Харковом, а поширилися на Південну і Правобережну Украї-
ну. В результаті інтелектуальне науково-культурне співтовариство 
вченого стало набувати конкретних обрисів і являло собою пер-
вісну мережу вертикальних та горизонтальних ліній зв’язків. За 
своїм змістом ця інтелектуальна спільнота була українською, хоча 
формувалася в імперському суспільно-політичному й науково-
культурному просторі.

2.2. Українські інтелектуальні контакти  
 в діяльності Д. І. Яворницького  
 петербурзького періоду (1885–1892 рр.)

Північна столиця імперії зустріла Д. І. Яворницького, як він 
зізнавався Г. І. Маркевичу 28 серпня 1885 р., «з недовірою і не-
доброзичливістю». Втім, молодому українському історику відра-
зу допомогли друзі видатного вченого-народолюбця М. І. Косто-
марова. Один із них, відомий діяч Петербурзької української гро-
мади Г. С. Вашкевич, надав Д. І. Яворницькому на перших порах 

46 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 703, 859; 
 Ващенко В. В. «Мутація імені»: деякі аспекти життя Д. І. Яворницького з перспек-

тив психобіографічної та соціологічної парадигм / В. В. Ващенко // Наддніпрян-
ська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. –  Д., 2007. –  Вип. 5. –   
С. 39.
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квартиру, стіл і навіть гроші. Та відірваність від України зумовлю-
вала тяжкий душевний стан Дмитра Івановича. Однак своїми лек-
ціями про запорозьких козаків український історик справив мо-
гутнє враження, підкоривши серце навіть самого міністра народ-
ної освіти І. Д. Делянова47.

Уже 1 вересня 1885 р. Д. І. Яворницький отримав свідоцтво, 
видане жіночою гімназією М. М. Стоюніної, що давало право мо-
лодому історику на викладання48. Того ж дня схвально відгукнувся 
листом на перший успіх Д. І. Яворницького у Петербурзі Ф. Г. Ле-
бединцев, який морально підтримав українського історика, раді-
ючи хорошому початку його перебування в північній столиці і ра-
дячи вміло цим скористатися. Наступні численні листи редактора 
«Киевской старины» до Д. І. Яворницького із Києва до Петербур-
га періоду 1885–1886 рр. свідчать про інтенсивність видавничих та 
творчих контактів між двома діячами49.

Інтелектуальні зв’язки Д. І. Яворницького із земляками 
з Наддніпрянщини під час перебування його в Петербурзі стосу-
валися й історичного краєзнавства, тісно пов’язаного з історією 
України. Свідченням цього є листи історика-краєзнавця, етногра-
фа, археолога та громадського діяча В. М. Никифорова з Олексан-
дрії до дослідника запорозького козацтва. Так, у листі від 1 груд-
ня 1885 р. Василь Миколайович цікавився у Дмитра Івановича да-
ними про Кодацьку фортецю, оскільки розшукав подібну в Олек-
сандрійському повіті. У листі від 1 жовтня 1889 р. він же запитував 
Д. І. Яворницького про місце Жовтоводської битви 1648 р.50

Незважаючи на перший творчий успіх та налагодження лис-
тування з діячами Наддніпрянщини, Петербург залишався для 
Д. І. Яворницького чужим містом, яке він порівнював із пустелею 
Сахарою, називав «клятим» і «пекельним». Звісно, на поганий на-
стрій впливали й погодно-кліматичні умови, побутова невлашто-
ваність, численні борги та хвороби.

Особливе тяжко Д. І. Яворницький сприйняв смерть свого ку-
мира М. І. Костомарова, який свого часу справив на нього незабут-
нє враження. Промовистим підтвердженням цього є згадка про ньо-

47 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 100, 164.
48 ІР НБУ. ВР. –  Ф. І, спр. 22093.
49 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 200–214.
50 Там само. –    С. 230, 231.
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го (вже померлого) в листі до Я. П. Новицького від 15 жовтня 1885 р.: 
«Якщо б то був живий незабутній Микола Іванович Костомаров! Але 
його немає, і Петербург для мене Сахара». На все життя Дмитро Іва-
нович зберіг шанобливе ставлення до видатного історика, цікавився 
його працями, які використовував у своїй науковій діяльності51.

Напевно, довіку Д. І. Яворницький зберіг романтично-
народолюбний погляд на українську історію, який був прита-
манний М. І. Костомарову. Промовистими підтвердженнями ша-
нобливого ставлення Д. І. Яворницького до М. І. Костомарова є 
факт читання ним лекції «Спомини про Миколу Івановича Кос-
томарова» в Дніпропетровську 15 травня 1927 р., як і те, що навіть 
у 1930-х рр. на його письмовому столі стояли фотографічні картки 
М. І. Костомарова і О. О. Потебні52.

16 грудня 1885 р. А. М. Миклашевський, отримавши черго-
вий лист від Д. І. Яворницького, точно відчув, що на молодого іс-
торика напала хвороба «Nostalgie», або туга за улюбленою Украї-
ною53. Можливо, певною втіхою для нього стало обрання дійсним 
членом Імператорського Російського Археологічного товариства, 
що сталося на загальних зборах товариства 28 березня 1886 р.54

Напевно за прикладом М. І. Костомарова Д. І. Яворницький 
став влаштовувати у своєму петербурзькому помешканні «субот-
ки», учасниками яких ставали, насамперед, земляки-українці. 
Так, у листах до Я. П. Новицького від 18 листопада та 1 груд-
ня 1886 р. Дмитро Іванович згадував про таку «суботку» («коло-
сальні гульбощі») за участю 40 петербурзьких українців та україн-
ської театральної трупи М. Л. Кропивницького. Останній, напев-
но, був у центрі уваги, тому що вистави його трупи мали у столи-
ці імперії небачений успіх. Очевидно, такий захід сприяв швид-
кому зближенню Д. І. Яворницького з М. Л. Кропивницьким та 
П. К. Саксаганським, адже вони домовилися влітку разом їха-
ти на археологічні розкопки. Постійним відвідувачем «субо-
ток» Д. І. Яворницького був і талановитий український художник  
О. Г. Сластіон55.

51 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 102, 132, 165, 
166.

52 Там само. –  С. 207, 278.
53 Там само. –  Вип. 6. –  С. 438.
54 ДНІМ –  Арх –  11676/КП –  68131.
55 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 173–174.
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Взагалі під час перебуван-
ня Д. І. Яворницького в Санкт-
Петербурзі його інтелектуальне 
співтовариство помітно розшири-
лося. Як відмічала С. В. Абросимо-
ва, в північній столиці український 
історик підтримував міцні контакти 
з такими діячами, як Д. Л. Мордов-
цев, П. М. Саладилов, О. Г. Сласті-
он, В. В. Тарновський та ін.

Ці контакти мали велике зна-
чення не тільки як суто інтелекту-
альні обміни. Нерідко вони відігра-
вали і помітну практичну роль. Так, 
свідомий українець П. М. Салади-
лов допомагав Д. І. Яворницькому 
у виданні його творів, а Дмитро Іва-

нович, наприклад, надавав історичні консультації видатному май-
стру пензля І. Ю. Рєпіну, з яким познайомився в лютому 1886 р. на 
святкуванні Шевченкових роковин у Санкт-Петербурзі. Дружні 
відносини між двома діячами, які не переривалися впродовж бага-
тьох десятиліть, мали велике значення під час створення класич-
ної картини на тему з історії запорозького козацтва «Запорожці 
пишуть листа турецькому султанові». Того ж року Д. І. Яворниць-
кий взяв активну участь у виданні знаменитої поеми Т. Г. Шевчен-
ка «Гайдамаки», написавши передмову до книжки, а О. Г. Сласті-
он підготував необхідні ілюстрації56.

Ще одним напрямом інтелектуального життя Д. І. Яворниць-
кого стала його участь у петербурзькому товаристві допомоги бід-
ним студентам з України. У свою чергу цей осередок допоміг йому 
отримати місце викладача на столичних жіночих курсах57.

Ведучи боротьбу зі своїм важким матеріальним станови-
щем, Д. І. Яворницький розширював сферу своєї викладацької 
діяльності. Так, 15 жовтня 1885 р. він сповіщав Я. П. Новицько-
му про свою роботу викладачем історії в Санкт-Петербурзькому 
Миколаївському сирітському інституті шляхетних дівчат, а у січ-

56 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. –  С. 15.
57 Там само. –  С. 16.

Український художник І. Ю. Рєпін
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ні 1886 р. –  про отримання викла-
дацького місця у 2-му кадетсько-
му корпусі. Проте хвороби і борги 
були постійними супутниками іс-
торика58. Незважаючи на активну 
інтелектуальну діяльність, яка здій-
снювалася з останніх сил, гостра 
туга за рідним краєм не полишала 
Д. І. Яворницького, котрий писав 
Я. П. Новицькому у листі від 22 лю-
того 1886 р.: «Ой, Боже, скілько ж 
тоді я дав би за те, щоб бути міні на 
своїй Украйні»59.

За цих обставин особливо-
го значення набувала широка ін-
телектуальна діяльність вчено-
го в Наддніпрянщині. Не випад-
ково справжньою душевною від-
радою для Д. І. Яворницького була майбутня подорож із Петер-
бурга в Катеринослав, Самарь і далі на південь, у землі колиш-
нього Війська Запорозького Низового, яку він планував здій-
снити зі «щирими українцями» О. Г. Сластіоном та Х. Ф. Бон-
даренком, написавши про це Я. П. Новицькому 14 квіт-
ня 1886 р. Прибувши тієї ж весни до Катеринослава, Дми-
тро Іванович найбільше часу проводив у визначного підпри-
ємця і збирача старожитностей О. М. Поля, будучи враженим 
цією чудовою людиною та багатствами полівської музейної  
колекції60.

Спілкування з видатним колекціонером так захопи-
ло Д. І. Яворницького, що в листах до Я. П. Новицького від 6 та 
22 липня 1886 р. він сповіщав про свої наміри після Миколаєва, 
Ольвіополя, Єлисаветграда, Чорного лісу, Олександрії відвіда-
ти О. М. Поля у Кривому Розі або в його оселі Дубовій. Як свід-
чить його черговий лист від 9 серпня 1886 р., наполегливий іс-

58 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 164–165, 168, 
169.

59 Там само. –  С. 169.
60 Там само. –  С. 165, 166, 170, 171, 359.

Український художник  
О. Г. Сластіон
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торик та археолог таки відвідав Кривий Ріг і напевно зустрічав-
ся з О. М. Полем. Разом із тим він об’їздив величезну територію 
колишніх Запорозьких Вольностей, побувавши в Новомосков-
ську, Катеринославі, Олександровську, Нікополі, на місцях Запо-
розьких Січей, відвідавши Берислав, Херсон, Ольвію, Миколаїв, 
Ольвіополь, Богополь, Гард, Вознесенськ, Новомиргород, Єлиса-
ветград, Олександрію, Черний Ліс, Кривий Ріг, повернувшись у  
с. Котовка Новомосковського повіту.

Із тріумфуванням у душі Д. І. Яворницький писав: «Матеріа-
лу набрав величезну кількість, топографію південно-західного За-
порожжя бачу, як на долоні. Багато везу з собою і запорозьких ре-
чей». На цій радісній хвилі Дмитро Іванович ділився зі своїм дру-
гом намірами написати книгу з топографії Запорожжя, а голо-
вне –  поїхати до Києва і там вирішити з професором В. Б. Анто-
новичем питання стосовно екзамену на ступінь магістра. Якщо 
в Києві цього зробити буде неможливо, Д. І. Яворницький розра-
ховував поїхати в Галичину і здобути там ступінь доктора історії 
закордонного університету61.

61 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 172–173.

Г. П. Алексєєв і Д. І. Яворницький у с. Котовка
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Цікаві замальовки літніх «мандрів» ученого-історика в 1886 р. 
подав О. В. Васильєв, який стежив за маршрутом знавця козаччи-
ни по шпальтах газети «Степь». Цей часопис сповіщав про роз-
копки Д. І. Яворницьким курганів у маєтку Г. П. Алексєєва в Ко-
товці Новомосковського повіту, про мандри по р. Орелі, про про-
їзд по Дніпру поблизу Нікополя тощо62.

Завершивши археологічні розкопки на півдні, Д. І. Явор-
ницький повернувся до північної столиці імперії, але петербурзь-
ка осінь недобре впливала на нього. У листі від 23 листопада 
1886 р. Я. І. Щоголєв підбадьорював його із Харкова: «Мужність, 
мужність і терпіння, козаче!», цілком розуміючи важкий психо-
логічний стан свого однодумця63. І вчений продовжував інтенсив-
но працювати над історичною географією колишніх Запорозьких 
Вольностей, уточнюючи в лютому 1887 р. за допомогою Я. П. Но-
вицького численні топографічні дані від Будиловського порогу до 
Хортиці64.

Досліджуючи спадщину запорозького козацтва, Д. І. Явор-
ницький не обмежувався вивченням столичних архівосховищ 
та археологічними розкопками в землях колишніх Запорозьких 
Вольностей. 5 квітня 1887 р. він поділився з Яковом Павловичем 
своїм планом поїхати на Соловецький острів, а потім у Чернігів-
ську губернію до відомого українського колекціонера й мецена-
та 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 на-
далі здійснити подорож на всі Запорозькі Січі65.

У квітні 1887 р. молодий дослідник відправився на Соловець-
кий острів з метою відвідати могилу останнього отамана Запороз-
ької Січі П. Калнишевського, зібрати архівні матеріали про цьо-
го історичного діяча, про його 25-річне соловецьке ув’язнення. 
Виявлені в соловецькому архіві документи дали можливість 
Д. І. Яворницькому подати нові факти з життя кошового отамана, 
що були використані у праці «Последний кошевой атаман Петр 

62 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 109.
63 Там само. – С. 706, 707.
64 Там само. –  Вип. 4. –  С. 175.
65 Там само. –    С. 175, 176.
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Иванович Калнышевский» (1887) та включені до окремого розді-
лу книги «По следам запорожцев» (1898)66.

Повернувшись із подорожі на Соловки, Д. І. Яворницький 
разом із В. В. Тарновським улітку 1887 р. здійснив заплановану 
мандрівку по землях колишнього Війська Запорозького Низово-
го. 16 червня 1887 р. він писав Я. П. Новицькому вже з Качанівки, 
зазначаючи, що у подорож на Січ, крім вищезазначених осіб, зби-
рався український письменник, мистецтвознавець, фольклорист 
і громадський діяч В. П. Горленко, і дуже просився М. Л. Кропив-
ницький67.

У результаті цієї експедиції було знайдено багато артефак-
тів: у Кодаку розшукали срібну чашу запорозьку з підписом «Іва-
на Кравчини», у Звонецькому –  здоровенний глиняний запо-
розький посуд, на Хортиці –  ядра й кулі, у Нікополі –  величез-
ний глиняний жбан з кругами зверху, в Капулівці –  деякі речі на 
Чортомлицькій Січі та в учителя Білянтовського –  машинку, чи 
формочку, яку запорожці використовували для лиття куль і т. ін., 

66 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна ді-
яльність. –  С. 41.

67 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 175, 176; 
 Там само. –  Вип. 1. –  С. 796.

Камера в’язниці на Соловках, де перебував кошовий отаман П. І. Калнишевський
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у Покровському –  кам’яний хрест над могилою кошового Сте-
пана Гладкого. У ході експедиції було знято «цілі гори» фотогра-
фій. Такі експедиції, під час яких Д. І. Яворницький перебував 
у справжньому оточенні старовинних речей, тривали по кілька 
тижнів, а то й місяців68.

Під час цієї, як і інших археологічних експедицій, Д. І. Явор-
ницький був звичайним, невибагливим мандрівником, схожим 
на козака-запорожця. У двотомній книзі «Запорожье в остатках 
старины и преданиях народа» (СПб., 1888) ним зібрано й узагаль-
нено багатий матеріал з побутової археології Запорожжя, вико-
ристано велику кількість етнографічних записів. Дмитро Іванович 
добре відтворив атмосферу цих подорожей, показуючи невиба-
гливість учасників експедицій у харчуванні та в одязі, порівнюю-
чи їх зі звичайними козаками-сіромахами, які прямували степом 
у чумарках, блузах, довгих чоботах, димчастих окулярах, взявши 
із собою похідні сумки і палки. Продовольчий запас цих мандрів-
ників складався лише із сала, риби, хліба і фляжки горілки. Проте 
все це не заважало мандрівникам підтримувати бадьорий козаць-
кий дух, співаючи пісні та думи69.

Утім, творча атмосфера наукового пошуку вченого була за-
тьмарена черговим доносом і санкціями імперського чиновни-
цтва. Як ідеться у листі Д. І. Яворницького до Я. П. Новицького 
від 12 вересня 1887 р. із Петербурга до Олександрівська, талано-
витого дослідника обвинуватили в неблагонадійності та «видали-
ли зі служби і циркулярно заборонили приймати в будь-якому уч-
бовому окрузі» «за пристрасть до історії Малоросії». Більше того, 
відповідні циркуляри розіслали по всіх учбових округах із заборо-
ною приймати його на будь-яку педагогічну посаду. Яків Павло-
вич не забарився з відповіддю. Вже 23 вересня того ж року він мо-
рально підтримав друга, просив його не бути малодушним, не ки-
дати предмета, в який Д. І. Яворницький «вклав свою благородну, 
чисту душу»70.

Через багато років у матеріалах до своєї біографії Д. І. Явор-
ницький назвав ім’я автора доносу. Це був інспектор курсів 

68 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 48, 49, 50, 431.
69 ІМФЕ. ВАНФРФ. –  Ф. 8–10/1132, арк. 5; Эварницкий Д. И. Запорожье в остатках 

старины и преданиях народа / Д. И. Эварницкий. –  СПб., 1888. –  Т. 1. –  С. 149.
70 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 177; 
 Там само. –  Вип. 1. –  С. 389, 693.
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при Миколаївському сирітському інституті шляхетних дівчат 
В. П. Тимофєєв, який розглядав молодого українського історика 
як «відомого українофіла»71.

Обвинувачення не залякали дослідника української старо-
вини, який продовжив поглиблену евристичну й археографіч-
ну діяльність у Санкт-Петербурзі, вивчаючи козацьку тематику. 
Це була величезна і виснажлива праця. «Займаюсь я стільки, –  
як ніколи ще в житті, –  писав Дмитро Іванович Я. П. Новицько-
му із Петербурга 16 грудня 1887 р., –  ось тільки що закінчив том 
«Материалов для истории запорожских козаков». Розібрав і про-
читав 63 справи. Якщо ти цим ніколи не займався, то я тобі ска-
жу, що це праця колосальна! Скільки тут почерків, скорочень, 
транскрипцій!»72. Однак Д. І. Яворницький був добре мотивова-
ний, про що теж писав Я. П. Новицькому із Санкт-Петербурга: 
«Але чого тільки людина не може подолати, люблячи свою Бать-
ківщину?», безсумнівно, маючи на увазі свою любов до України73.

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 остат-
ках старины и преданиях народа», що побачила світ у двох части-
нах у 1888 р. «Займаюсь я стільки, –  писав Дмитро Іванович сво-
єму другу в Олександрівськ 16 грудня 1887 р., –  як ніколи в жит-
ті. Ось тільки що закінчив том «Материалов для истории запорож-
ских козаков»74.

Земляки з Наддніпрянщини допомагали Д. І. Яворницькому 
у скрутних ситуаціях, пов’язаних із нагінками імперської цензу-
ри. Так, 24 квітня 1888 р. Дмитро Іванович повідомляв Я. П. Но-
вицького про арешт своєї книги «Запорожье в остатках старины 
и преданиях народа», що містила деякі сторінки з україномовним 
текстом і, на думку Головного комітету у справах друку, «написа-
на з метою піднесення українофільства». Відтак видання, яке ко-
штувало до 4 тис. крб., мало бути спалено. Щоб врятувати книгу, 
Д. І. Яворницький телеграфував про обставини справи В. В. Тар-
новському і негайно звернувся до його племінника –  В. М. Юзе-

71 ІР НБУ. ВР. –  Ф. Х, спр. 6553, арк. 8.
72 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 178.
73 Там само. –   С. 178.
74 Там само. –   С. 177, 178.



РОЗДІЛ 2. Зародження й розширення українського інтелектуального   
співтовариства Д. І. Яворницького (остання чверть ХІХ –  початок ХХ ст.)  •85•

фовича, чиновника Головного ко-
мітету у справах друку. Завдяки ак-
тивній підтримці Володимира Ми-
хайловича, праця Д. І. Яворниць-
кого побачила світ75.

У тому ж 1888 р. у Санкт-
Петербурзі вчений видав у світ 
«Сборник материалов для истории 
запорожских козаков». У праці по-
дано 118 архівних справ, у яких роз-
кривалося життя запорожців періо-
ду 1748–1829 рр. Як свідчить перед-
мова до збірника, опубліковані до-
кументи були розшукані Д. І. Явор-
ницьким у різних місцях і в різних 
людей під час його численних по-
шукових подорожей по землях ко-
лишнього Війська Запорозького 
Низового. Наприкінці збірника вміщено й п’ять справ про гай-
дамаків76.

Втративши можливість займатися педагогічною діяльністю,  
Д. І. Яворницький прагнув реалізувати свої ораторські здібнос-
ті шляхом читання публічних лекцій з козацької тематики. Лист 
його приятеля землевласника Ф. І. Міхєєва від 11 листопада 
1888 р. свідчить, що Дмитро Іванович прагнув приїхати з такими 
лекціями в Катеринослав. Щоправда, Федір Іванович відмовляв 
свого товариша і далекого родича від такого кроку. У тому ж лис-
ті, надісланому зі ст. Чапліно в Санкт-Петербург, він зауважував: 
«…але гадаю, що в Харкові вигідніше прочитати тобі лекції, тому 
що в Катеринославі приміщення немає і ні дідька не виручиш, там 
народ більше іудейський, а вони мало цікавляться козаками»77.

Незабаром Дмитро Іванович направив своє видання «За-
порожье в остатках старины и преданиях народа» «для розбору» 
В. Б. Антоновичу. Істинному вченому були потрібні «вказівки на 
промахи і недоліки, а не похвали і панегірики». Саме цю працю 

75 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –Вип. 4. –  С. 180.
76 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна ді-

яльність. –  С. 51–52.
77 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 347.

Український історик і громадський 
діяч В. Б. Антонович
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історик уже представив у столич-
ний університет в якості магістер-
ської дисертації. Однак, як зазна-
чала дослідниця М. М. Шубрав-
ська, тоді, через «політичну не-
благонадійність», Д. І. Яворниць-
кому не вдалося скласти магістер-
ський екзамен та захистити магіс-
терську дисертацію, щоб виклада-
ти в Петербурзькому університе-
ті. «…В університет мене не пуска-
ють і не пустять, за існуючих у ньо-
му порядках», –  сповіщав Дмитро 
Іванович Г. І. Маркевича у листі від 
14 листопада 1890 р. із Петербур-
га в Полтаву. Лише значно пізніше, 
у 1901 р., він захистив як магістер-
ську дисертацію перший том «Ис-
тории запорожских козаков» у Ка-

занському університеті78.
На тлі труднощів суспільно-політичного характеру, 

пов’язаних із ворожістю царського режиму стосовно історії за-
порозького козацтва, інтелектуальне життя Д. І. Яворницько-
го помітно ускладнювалося й тим, що низка авторитетних істо-
риків Наддніпрянщини, зокрема О. М. Лазаревський, В. Б. Ан-
тонович, Д. І. Багалій та ін., оцінювали творчість дослідника ко-
заччини, особливо у 80-х рр. ХІХ ст., кажучи словами професора  
М. П. Ковальського, «неоднозначно і нерідко суперечливо»79. Так, 
Д. І. Яворницький з розчаруванням писав Д. І. Багалію із Петер-
бурга до Харкова 10 вересня 1888 р., що майже вісім років працю-
вав над книгою «Запорожье в остатках старины и преданиях наро-
да» (СПб., 1888. –  Ч. 1–2), а тепер за цю працю вислуховує різку 
критику від В. Б. Антоновича, О. М. Лазаревського та свого адре-
сата80. У 1889 р. критичну замітку «Маленька відповідь великому 

78 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 121, 181, 362; 
 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклорно-етнографічна діяль-

ність. –  С. 45–46, 55, 63.
79 Ковальський М. П. Місце Д. І. Яворницького у вітчизняному історіографічному про-

цесі / М. П. Ковальський // Вчений-подвижник. –  Д., 1990. –  С. 9.
80 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 300, 390.

Український історик  
О. М. Лазаревський



РОЗДІЛ 2. Зародження й розширення українського інтелектуального   
співтовариства Д. І. Яворницького (остання чверть ХІХ –  початок ХХ ст.)  •87•

археологу» (російською мовою) на-
писав І. А. Линниченко. У ній під-
давалися критиці й археологічні 
досліди Дмитра Івановича81.

Із 1888 р. свої сторінки для 
публікації рецензій та науково-
критичних оглядів на праці 
Д. І. Яворницького надавав часо-
пис «Киевская старина». Сучас-
ний дослідник В. І. Воронов, 
який пролив світло на цю нау-
кову критику творчого дороб-
ку вченого-козакознавця та на-
рахував 12 таких публікацій. До 
петербурзького періоду діяль-
ності Д. І. Яворницького нале-
жали достатньо ґрунтовні нау-
кові рецензії Г. П. Житецького 
(1888–1890 рр.) та В. М. Ястре-
бова (1891 р.)82. Гостру рецензію на книгу «Запорожье в остатках 
старины и преданиях народа» опублікував у «Киевской старине» 
(1888, № 11) О. М. Лазаревський, котрий, як відмічав В. М. Зару-
ба, оцінював цю працю як «претензію на вченість»83.

Оцінюючи таку увагу істориків до появи цілого ряду праць 
Д. І. Яворницького, слід висловити такі два міркування. З одного 
боку, це стало свідченням появи нового яскравого явища в укра-
їнській історіографії, на яке не можна було не реагувати. З іншо-
го, –  така щільна, а часом і різка, наукова критика, що розгор-
талася впродовж 1888–1891 рр. і була наслідком не тільки окре-
мих авторських прорахунків і недоліків, а й суттєвих теоретико-
методологічних розбіжностей між автором і критиками, не могла 
не вплинути негативно на творче самопочуття Д. І. Яворницького.

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що молодий 
талановитий історик та археолог не знаходив інтелектуальної 

81 ІР НБУ. ВР. –  Ф. 336, оп. 1, спр. 11, арк. 1–2.
82 Воронов В. І. У світлі й тіні наукової критики: оцінка доробку Д. І. Яворницького на 

сторінках «Киевской старины» / В. І. Воронов // Наддніпрянська Україна: історич-
ні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. –  Д., 2015. –  Вип. 13. –  С. 81–82, 95.

83 Заруба В. М. Яворницький Дмитро Іванович (1855–1940): біобібліографія 
(До 150-річчя від дня народження та у 65-ліття смерті). –  С. 24.

Український історик  
і громадський діяч  

Д. І. Багалій



  Дмитро Яворницький – вчений та педагог  
•88•  в українському інтелектуальному співтоваристві 

підтримки у низки авторитетних представників старшого по-
коління українського інтелектуального співтовариства, котрі 
часто акцентували не на досягненнях, а на промахах свого мо-
лодшого колеги. «Критичні стріли» старших колег вражали мо-
лодого вченого, призводячи його до емоційно-психологічної 
депресії. На це прямо вказує лист повітового службовця й фо-
тографа, прихильника «ходіння в народ» С. А. Краснощокова, 
направленого з Новомосковська в Санкт-Петербург 13 січня 
1890 р. У ньому згадувався останній, смутний лист Д. І. Явор-
ницького до автора, де висловлювалася «чорна думка про 
смерть». Приятель Дмитра Івановича підбадьорював засму-
ченого дослідника козаччини, бажав йому всілякого благопо-
луччя84.

Д. І. Яворницький, безперечно, тяжко переживав удари кри-
тики, що відчували його близькі, друзі та знайомі й підбадьорю-
вали у своїх листах. Так, художник М. О. Васильєв, який консуль-
тувався у Д. І. Яворницького, пишучи йому з Нікополя в Санкт-
Петербург 5 грудня 1889 р., просив сприяння і допомоги як до-
свідченого і прекрасно знаючого історію і побут Запорожжя85. 
Я. І. Щоголєв, відчуваючи «упадок духу» у Дмитра Івановича, за-
спокоював його в листі від 27 січня 1890 р. із Харкова у Санкт-
Петербург: «Заспокойтесь, дорогий Дмитро Іванович! І мене не 
гладять»86.

Не менш важливо, що Д. І. Яворницький відчував свою ко-
рисність для прихильників його творчості та запорозької темати-
ки з провінційної інтелігенції. Одним із них був учитель на хуторі 
Дубовому Олександрівського повіту Катеринославської губернії 
І. К. Гордик, котрий листувався з Дмитром Івановичем. Як свід-
чить його лист із хутора Дубового до Санкт-Петербурга від 1 груд-
ня 1890 р., тими днями він отримав книжки від Д. І. Яворниць-
кого і на основі праць ученого розпочав написання поеми «Са-
мійло Кішка», планував незабаром приступити до поеми «Іван 
Сірко», а влітку наступного року цілком зосередитися на повісті 
«Сагайдачний»87.

84 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 252.
85 Там само. –  Вип. 6. –  С. 93.
86 Там само. –  Вип. 5. –  С. 721.
87 Там само. –  Вип. 6. –  С. 121.
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18 грудня 1890 р. І. К. Гордик отримав від Д. І. Яворницько-
го чергового листа, з якого дізнався про його очікуваний від’їзд 
до Туркестанського краю на тривалий час. Дізнавшись про таку 
зміну в житті Дмитра Івановича, Іван Калістратович у наступ-
ному листі від 19 грудня 1890 р. переконував його, що ця подо-
рож буде успішною і вчений принесе славну і велику користь  
людству88.

Окрім підтримки з України, дух Д. І. Яворницького підкрі-
плювався й середовищем петербурзьких українців, якого не цу-
рався Дмитро Іванович. Свідченням цього є лист поета-аматора 
О. Василенка від 16 грудня 1890 р. Будучи щирим прихильником 
таланту Д. І. Яворницького, він написав вірш «Шановному добро-
дієві Д. І. Еварницькому (На спомин 17 марта 1890 року)» –  пое-
тичну рефлексію на Шевченківський бал у столиці, в якому брав 
участь й історик козаччини. Автор вельми поважно відгукнувся 
про Д. І. Яворницького, хоча й зазначив, що його працю поки-що 
не помічала петербурзька громада:

«А про тебе, батьку, запорозький друже,
Що славу козачу усім показав,
Та працював довго і працював дуже,
Ніхто про заслуги й слова не сказав»
Утім, О. Василенко віддавав належне самовідданій праці 

Д. І. Яворницького, який відкривав для всієї Європи таємниці ко-
зацьких старожитностей, минулу славу української історії. Його, 
можливо, й недосконалі рядки з’явилися як результат вдячності 
самовідданому досліднику за працю «на користь України»:

«Ти ж викопав славу в могилах зариту,
Рідної Вкраїни «золоте руно»,
Ти розказав миру про славне козацтво,
Про їх бідування за наш рідний край…»89.
Незважаючи на серйозні життєві і творчі труднощі, можли-

во завдяки підтримці своїх однодумців, Д. І. Яворницький продо-
вжував невтомно працювати, здійснював пошуки нових архівних 
першоджерел, які незабаром увінчалися успіхом. Так, у 1889 р. 
вчений-історик опублікував у Санкт-Петербурзі «Очерк по ис-
тории запорожских козаков и Новороссийского края», де вміс-

88 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 122–123.
89 Там само. –   С. 90–92.
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тив 12 архівних справ, щойно розшуканих і придбаних90. Поряд із 
цим влітку 1889 р. Д. І. Яворницький продовжував заняття польо-
вою археологією, ведучи розкопки в с. Котовка на Катеринослав-
щині. Пошуки нових артефактів супроводжувалися співами рід-
них українських пісень, милуванням широким українським сте-
пом, що було своєрідною психологічною терапією для пораненої 
душі91.

У 1890 р. у Санкт-Петербурзі вийшла друком книга вченого 
«Вольности запорожских козаков: Историко-топографический 
очерк». Та дослідник запорозького козацтва не припиняв роботи 
в архівах і до 1896 р. нагромадив багато нових архівних докумен-
тів. На їх основі вчений переробив усю книгу і мріяв про друге ви-
дання. Незважаючи на матеріальні труднощі, Д. І. Яворницький 
здійснив свій задум зробити свої «Вольності» «настільною кни-
гою» і в 1898 р. опублікував друге видання цієї монографії92.

Наприкінці 1880-х рр. Д. І. Яворницький замислив фунда-
ментальну працю «История запорожских козаков». Цей задум ре-
алізувався впродовж 1892–1897 рр., коли вийшли у світ три томи 
цього видання. Архівні джерельні комплекси посіли чільне міс-
це під час написання цієї праці. За словами М. М. Шубравської, 
«матеріалом для написання всіх трьох томів стали не тільки дру-
ковані джерела, мемуари, а й найрізноманітніші архівні докумен-
ти з різних державних і приватних, фамільних, церковних архі-
вів з багатьох міст Росії й України, Польщі, а також з Соловецько-
го монастиря, безпосередні спостереження автора від поїздок по 
Запорожжю…»93. Основою цього фундаментального видання ста-
ли документальні матеріали з архівів Санкт-Петербурга, Москви, 
Одеси, Харкова, Катеринослава, Варшави та інших міст94.

Досліджуючи інтелектуальну біографію Д. І. Яворницько-
го, можна лише дивуватися, з якою енергією і мужністю наш ве-
ликий попередник долав усі перешкоди і труднощі. Адже від по-
чатку 1890-х рр. він відчував чергове посилення тиску імперської 

90 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклорно-етнографічна діяль-
ність. –  С. 52.

91 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 256.
92 Там само. –  Вип. 4. –  С. 27, 320.
93 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна ді-

яльність. –  С. 63.
94 ІМФЕ. ВАНФРФ. –  Ф. 8–10/1132, арк. 5.
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влади. У 1891 р. міністр народної освіти І. Д. Делянов заборонив 
Д. І. Яворницькому викладати навіть у середніх навчальних закла-
дах за «антипатії до московської історії та уряду і пристрасть до іс-
торії Малоросії».

Тільки завдяки сильному заступництву, міністерська опала 
була пом’якшена. У жовтні 1891 р. знайомий Г. П. Алексєєва го-
лова обласного суду в Ташкенті і громадський діяч С. В. Сукачов 
сповістив телеграмою в Санкт-Петербург, що Туркестанський гу-
бернатор барон О. Б. Вревський запрошує Д. І. Яворницького чи-
новником особливих доручень з утриманням у 2 тис. крб95.

Перспектива подорожі в далеку Середню Азію не прива-
блювала Д. І. Яворницького, а зневірювала у власних силах. Так, 
із листа Ф. О. Преображенського, публіциста і приятеля Дмитра 
Івановича, дізнаємось, що історик хотів кинути писати другий та 
третій томи «Истории запорожских казаков». Феодосій Олексі-
йович відмовляв свого кореспондента від цього і просив продо-
вжувати працю «на славу батьківщини («рідної України» –  С. С.) 
і свого імені»96.

Відтак петербурзький період 1885–1892 рр. у житті та діяль-
ності Д. І. Яворницького вирізнявся помітними суперечностя-
ми. Зазначені роки характеризувалися подальшим формуванням 
і зміцненням його інтелектуальних контактів як у північній сто-
лиці імперії, так і в Наддніпрянській Україні. Ці комунікації роз-
вивалися в процесі великої архівної та археологічної евристич-
ної діяльності, що стала основою численних наукових праць уче-
ного. Так, за нашими підрахунками, на основі бібліографії праць 
Д. І. Яворницького, складеної В. М. Зарубою, за вісім років пе-
тербурзького періоду український вчений написав й опублікував 
п’ять монографій, шість брошур, один археографічний збірник 
матеріалів та 61 статтю97.

Характерно, що кожна велика узагальнююча праця Д. І. Явор-
ницького викликала наукові рецензії й дискусії в тодішньому ін-
телектуальному середовищі. Так, тільки одна праця –  «Запорожье 
в остатках старины и преданиях народа» (СПб., 1888) була відмі-

95 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 120, 748.
96 Там само. –  Вип. 6. –  С. 484–485.
97 Заруба В. М. Яворницький Дмитро Іванович (1855–1940): біобібліографія 

(До 150-річчя від дня народження та 65-ліття смерті). –  С. 34–39.
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чена 10 рецензіями, а наступні, у тому числі «Сборник материалов 
для истории запорожских козаков» (СПб., 1888), «Очерки по исто-
рии запорожских козаков и Новороссийского края» (СПб., 1889), 
«Вольности запорожских козаков: историко-топографический 
очерк» (СПб., 1890), «Публичные лекции по археологии России» 
(СПб., 1890), «История запорожских козаков» (СПб., 1892. –  
Т. 1), теж знаходили відгуки у пресі. Чи не єдиним винятком у цьо-
му переліку була історико-краєзнавча монографія «История села 
Фалеевки-Садовой Херсонской губернии и уезда» (СПб., 1892). 
С. В. Абросимова відмічала, що апогей публікаторської діяльності 
Д. І. Яворницького прийшовся на 1889–1890 рр., коли вчений до-
сить часто публікувався в періодичних виданнях Катеринослава, 
Петербурга, Харкова, Києва та Львова98. Натомість усі свої моно-
графії та інші узагальнюючі праці дослідник публікував у Санкт-
Петербурзі.

Взагалі, попри несприятливі приватні, професійні та 
суспільно-політичні обставини, дослідник демонстрував винят-
кову відданість науці, видавши у світ, навіть не рахуючи статей, 
величезний обсяг друкованої продукції. Це, за нашими підрахун-
ками, понад 3 100 сторінок, тобто не менше 195 друкованих арку-
шів99. За умов, коли ця діяльність зустрічала часто критичну оцін-
ку не тільки у структурах імперської влади, а й серед інтелектуаль-
них авторитетів української національної історіографії, підтрим-
ка власного інтелектуального співтовариства Д. І. Яворницького, 
яке формувалося, мало винятково важливе значення для україн-
ського вченого.

2.3. Від Туркестану до Царства Польського:  
 українські інтелектуальні комунікації  
 за часів служби на околицях імперії (1892–1896 рр.)

За важких життєвих обставин, коли роботи не знаходилось 
ані в Петербурзі, ані в Харкові, Катеринославі чи Полтаві, Дми-
тро Іванович був змушений погодитися на трирічне «відряджен-

98 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький / С. В. Абросимова. –  С. 16.
99 Заруба В. М. Яворницький Дмитро Іванович. –  С. 34–39.
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ня» в Ташкент чиновником особливих доручень при Туркестан-
ському генерал-губернаторі для проведення археологічних розко-
пок. Туркестанське «почесне заслання» українського дослідника 
розпочалося навесні 1892 р. і тривало до весни 1895 р.100

Перебування в Туркестані й відірваність від рідної України 
спричинили тяжкі переживання Д. І. Яворницького як людини. Так, 
херсонський громадський діяч і юрист приятель Дмитра Іванови-
ча Л. К. Попов відмічав у своєму листі з Херсона в Ташкент –  Самар-
канд від 14 квітня 1893 р. страждання свого адресата, який прокли-
нав Ташкент і тужив за Батьківщиною101. Петербурзький промисло-
вець і видавець, за походженням українець і приятель Дмитра Іва-
новича П. І. Бабкін у своєму листі від 14 лютого 1894 р. також відчув 
його глибокі переживання під час «відрядження» до Середньої Азії 
і знайшов слова підтримки: «Із поміж рядків Вашого листа так і про-
зирає гірка скорбота. Не піддавайтесь, козаченьку мій…»102.

Друзі, приятелі та знайомі як могли підтримували Д. І. Явор-
ницького. Так, сільський учитель І. К. Гордик, якого Дмитро Іва-
нович вважав «українофілом», продовжував листуватися зі своїм 
кумиром. У листі з с. Кушугумівка Катеринославської губернії до 
Ташкента від 1 січня 1893 р. він сповіщав Д. І. Яворницького про 
завершення своєї поеми «Самійло Кішка», про написання вірша 
«У порогов» на пошану імені Дмитра Івановича за мотивами тво-
рів історика, про задум написати «Очерки и рассказы» з життя на-
роду та сільської інтелігенції. Лист завершувався україномовним 
віршем, де, зокрема, містилося таке прикметне побажання:

«Нехай же Вас Господь хранить
В чужій страні від сопустата,
Хай доля славная поштить
І там «українського брата»!103

Сільський вчитель, археолог-аматор, колекціонер і приятель 
Дмитра Івановича І. І. Чайкін теж писав йому листи у Ташкент із 
с. Григорівка Олександрійського повіту Катеринославської губер-
нії. У листі від 16 лютого 1893 р. він цілком точно відмічав: «Ті-
лесно Ви, дорогий Дмитро Іванович, у Хівинському краї, а душев-
но, гадаю, в нашому». У наступному листі від 27 лютого 1893 р. 

100 ІМФЕ. ВАНФРФ. –  Ф. 8–10/1132, арк. 4.
101 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 423.
102 Там само. –  С. 28, 912.
103 Там само. –  Вип. 6. –  С. 124–127.
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І. І. Чайкін сповіщав свого адресата про направлення йому трьох 
книжок, зокрема «Малорусские народные предания и рассказы» 
М. П. Драгоманова та «Исторические песни малорусского на-
рода» В. Б. Антоновича і М. П. Драгоманова, які були на той час 
вже раритетними на Катеринославщині. Водночас у цьому ж лис-
ті містилася цікава інформація з газет, де йшлося, що Д. І. Явор-
ницький на зборах Туркестанського товариства природознавства, 
антропології та етнографії читав витяги зі свого рукопису про ре-
зультати своєї подорожі по середньоазійських руїнах і урочи-
щах104. І це далеко не єдине свідчення тодішньої евристичної ді-
яльності вченого.

Із захопленням Д. І. Яворницький вивчав пам’ятки Ташкента 
й Самарканда, у яких віддзеркалилася своєрідна історія та культу-
ра цього дивовижного краю. Свої евристичні пошуки вчений від-
дзеркалював у різноманітних публікаціях. У середньоазійський 
період своєї діяльності Д. І. Яворницький опублікував 20 статей 
з історико-краєзнавчої тематики, одне довідкове видання –  «Пу-
теводитель по Средней Азии от Баку до Ташкента в археологичес-
ком и историческом отношениях» (Ташкент, 1893) та дві моно-

104 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 693–695, 945.

Самарканд. ХІХ ст.
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графії зі своєї улюбленої козаць-
кої проблематики, зокрема «Иван 
Дмитриевич Сирко, славный ко-
шевой атаман войска запорожско-
го низових козаков (СПб., 1894) 
та «История запорожских козаков. 
Т. 2» (СПб., 1895)105. Звісно, ви-
хід цих нових монографій вченого 
був би неможливим без допомоги 
співробітників московських та пе-
тербурзьких архівів, власників різ-
них книгарень і видавництв та пе-
тербурзьких українців, наприклад 
П. М. Саладилова та П. І. Бабкіна. 
Останній, приміром, надсилав до 
Самарканда «цілі купи матеріалів». 
Завдяки цій допомозі до Д. І. Явор-
ницького надходили копії унікаль-
них архівних документів та рідкісні опубліковані видання. Це дало 
можливість ученому скомплектувати в Самарканді власну бібліо-
теку та продовжити студіювання козацької проблематики106.

І в Туркестані Д. І. Яворницький не припиняв самовідда-
ної праці у царині пошуку старожитностей. Він зібрав надзви-
чайно багату й цінну колекцію місцевих древностей, які були 
відправлені до колекції петербурзького Ермітажу. Вчений опі-
кувався і проблемою збереження стародавньої середньоазій-
ської історико-культурної спадщини. Він порушив питання про 
відкриття музею старожитностей у Самарканді, хоча у квітні 
1895 р. попрощався з неповторною Середньою Азією –  вимуше-
не «відрядження» закінчилося. Його ж ідея отримала підтримку, 
і в 1896 р. музейна установа, вже за відсутності її ініціатора, була 
відкрита107.

Сумлінна служба вченого була належним чином оцінена на 
вищому державному рівні. Свідченням цього став Указ росій-

105 Заруба В. М. Яворницький Дмитро Іванович. –  С. 39–40.
106 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. –  С. 17; 
 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 31.
107 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. –  С. 17, 18.

Орден святого Станіслава  
ІІІ ступеня
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ського царя Олександра ІІІ від 30 серпня 1893 р. про нагороджен-
ня «колезького асесора, молодшого чиновника особливих дору-
чень при Туркестанському генерал-губернаторі Дмитра Евар-
ницького» орденом Св. Станіслава ІІІ ступеня. 14 квітня 1894 р. 
вчений отримав фірман Еміра Бухари, а у вересні того ж року –  
орден Бухарської Золотої Зірки ІІІ ступеня. Проте Дмитро Іва-
нович не був вільний у своєму виборі. Так, у той час він отри-
мав запрошення на посаду професора по кафедрі історії слов’ян 
Львівського університету, але не зміг прийняти пропозицію, 
оскільки був зобов’язаний пробути в Туркестані обумовлений  
термін108.

Згодом Д. І. Яворницький переїхав до Варшави, де 31 лип-
ня 1895 р. влаштувався позаштатним чиновником особливих 
доручень при Варшавській казенній палаті та цілий рік пра-
цював в архіві «Коронного Скарбу». В цьому йому допоміг 
І. Я. Рудченко (псевд. –  І. Білик), український фольклорист, 
критик і письменник, брат відомого українського письменника 
Панаса Мирного. Будучи очільником Варшавської казенної пала-

108 ІМФЕ. ВАНФРФ. –  Ф. 8–10/1132, арк. 4; 
 ДНІМ. –  Арх –  20861/КП 86872; 
 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. –  С. 17.

Варшава. Кінець ХІХ ст.
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ти, він запропонував талановитому історику вакантне місце у сво-
їй установі109.

У Варшаві Д. І. Яворницький успішно витримав екзамени на 
ступінь магістра російської історії, але це, на жаль, не сприяло 
швидкому захисту магістерської дисертації, що можна поясни-
ти як ставленням офіційної імперської влади до «неблагонадій-
ного» українського дослідника, так і наслідками ударів наукової 
критики колег-істориків. Увесь цей час Дмитро Іванович не при-
пиняв працю над тритомною «Историей запорожских козаков», 
перший том якої згодом був захищений як магістерська дисерта-
ція110.

Про особливості евристичної діяльності Д. І. Яворницького 
в процесі роботи вченого над «Историей запорожских козаков» 
дає певне уявлення його лист до Д. Л. Мордовця від 8 січня 1895 р. 
«У Москві я, бачте, –  писав Дмитро Іванович, –  знайшов в ар-
хівах штук сімсот запорожских діл, так оце їду списувати їх. Там 
(у Москві –  С. С.) у мене уже пишуть два ярижники, та оце я сам 
третій поїду»111.

Архівні матеріали не тільки складали конкретно-історичну 
основу тритомної «Истории запорожских козаков», а й вико-
ристовувалися автором як археографічні додатки. Так, у листі до 
К. О. Білиловського від 7 липня 1897 р. Д. І. Яворницький, зо-
крема, згадував про свої пошуки матеріалів про кошового ота-
мана І. Сірка у Варшавському архіві та про намір їх використан-
ня у третьому томі зазначеної праці: «Знайшов тілько в варшав-
ськім архіві королівського скарбу о прибутті до Варшави «mlodego 
Sierka» із свитою в 80 чоловік, і те діло буде приложено до третьо-
го тому»112.

Як свідчить лист Д. І. Яворницького до К. О. Білиловсько-
го від 6 грудня 1896 р., у той час учений розпочав виписувати до-
кументи «Архива иностранных дел» для майбутнього четвертого 
тому «Истории запорожских козаков». Ця робота здійснювалася 

109 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. –  С. 18.
110 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклорно-етнографічна діяль-

ність. –  С. 55–62; 
 ІР НБУ. ВР. –  Ф. І, спр. 22096, арк. 1–2; 
 Там само. –  Ф. Х, спр. 6553, арк. 9.
111 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 133.
112 Там само. –  С. 21.
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з величезним ентузіазмом. Учений писав: «…звідкіля (з архіву –  
 С. С.) мене ні якими силами не витягнеш, аж поки я добре не 
уп’юсь архівним пилом».

Однак брак архівних матеріалів завадив планам дослідника. 
Справа в тім, що архів Коша Нової Січі, який містив матеріали 
якраз для 4-го тому, в той час перебував у власності відомого іс-
торика А. О. Скальковського. Останній не дав дозволу Д. І. Явор-
ницькому на безкоштовне використання цього архіву, а запропо-
нував викупити його за 2 тис. крб. Таких коштів у дослідника запо-
розького козацтва не було, а відтак задум 4-го тому «Истории за-
порожских козаков» залишився не здійсненим113.

У зазначений період підтримування контактів Д. І. Яворниць-
кого з українськими діячами з Наддніпрянщини вельми усклад-
нилося. Утім, заїжджаючи інколи в рідну Україну, Д. І. Яворниць-
кий використовував будь-яку можливість поспілкуватися з од-
нодумцями, роблячи це як очно, так і заочно, епістолярно. Так, 
2 грудня 1894 р., перебуваючи у родовому маєтку дворян Алексєє-
вих у с. Котовка Новомосковського повіту Катеринославської гу-
бернії, будучи проїздом у Петербург, щоб здати відомому росій-
ському видавцю й журналісту О. С. Суворіну у книгарню все ви-
дання другого тому «Истории запорожских козаков», Д. І. Явор-
ницький направив листа Я. П. Новицькому. В ньому він так сфор-
мулював мету своєї наукової діяльності у період 1883–1884 рр.: «…
знать правду о запорожцах і ту правду миру об’явить». У тому ж 
листі він звіряв свою творчість з тими українськими істориками, 
які були для нього беззастережним авторитетом, хоча водночас 
прагнув виправдати і свої заняття наукою: «…хоч у мене нема ні 
талану Костомарова, ні ума Антоновича, зато єсть невгасима лю-
бов до того Запорожжя»114.

Українські інтелектуальні контакти Д. І. Яворницького не пе-
реривалися й під час його служби в Царстві Польському. З цьо-
го погляду характерні листи до Дмитра Івановича від основопо-
ложника української класичної музики та громадського діяча 
М. В. Лисенка від 2 грудня 1895 р. та 22 січня 1896 р. із Києва до 
Варшави, в яких він висловлював прагнення «отримати обрядові 
пісні з усіх куточків України» та опублікувати їх. Характерно, що 

113 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 28, 320.
114 Там само. –   С. 182, 347.
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М. В. Лисенко листувався з Д. І. Яворницьким з приводу обрядо-
вих українських пісень і в подальшому, наприклад, пишучи йому 
в Москву 15 грудня 1896 р. Контакти тривали і пізніше –  в Над-
дніпрянщині. Так, 6 червня 1902 р. Микола Віталійович направив 
листа Д. І. Яворницькому із Києва в Миргород, де просив допомо-
ги щодо дозволу від Полтавського губернатора стосовно україн-
ських хорових концертів по полтавських повітових містах115.

У 1890-х рр., попри помітні труднощі життєвого і творчого 
характеру, Д. І. Яворницький написав і видав у світ тритомну мо-
нографію «История запорожских козаков» (1892, 1895, 1897)116. 
Проте критика неоднозначно зустрічала наукові твори істори-
ка козаччини, закидаючи йому ідеалізацію й романтизацію За-
порозької Січі. В ряді випадків, наукові студії Д. І. Яворницько-
го зазнали системної негативної оцінки, наприклад О. М. Лаза-
ревським. Як відмічав В. М. Заруба, під впливом несправедливої 
критики з боку І. М. Джиджори, Г. П. Житецького, М. М. Кор-
дуби, О. М. Лазаревського, В. М. Ястребова Д. І. Яворницький 
не взявся навіть за написання четвертого тому «Истории запо-
рожских козаков», який мав висвітлити період Нової Запорозь-
кої Січі117. Звичайно, зазначене не сприяло динамізму творчості 
Д. І. Яворницького, але не могло призупинити його інтелектуаль-
ну працю та спілкування.

Цікавим є спостереження дослідника В. І. Воронова, що 
критики дуже жорстко і принципово оцінювали монографії 
Д. І. Яворницького, натомість його археографічні публікації, по-
пулярні й белетристичні видання висвітлювалися досить толе-
рантно й помірковано. Звичайно, величезний і вартісний науко-
вий доробок Дмитра Івановича не потребує ідеалізації. В його на-
укових історичних працях спостерігалася і схильність до широко-
го використання етнографічних матеріалів, зокрема історичних 
легенд, усних народних переказів, часом без їх належної верифі-
кації, і власна емоційна інтерпретація першоджерел, яка в цілій 
низці випадків розходилася з документальними даними. Все це 
були характерні вияви творчості вченого, котрого В. І. Воронов, 

115 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 3. –  С. 180, 181, 183, 
184, 712.

116 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький та його родовід. –  С. 23, 29.
117 Заруба В. М. Постаті (Студії з історії України. Книга друга). –  С. 19.
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називає «пізнім романтиком», послідовним критиком якого був 
історик-позитивіст О. М. Лазаревський118.

На теоретико-методологічних розбіжностях між Д. І. Явор-
ницьким як «неоромантиком» та його науковими опонентами, 
ученими-позитивістами звертала увагу і дослідниця О. М. Богда-
шина. Не можна не погодитися з тим, що критики Д. І. Яворниць-
кого, до яких належали відомі історики-позитивісти, зокрема 
В. Б. Антонович, Д. І. Багалій, О. М. Лазаревський, наголошували 
на певних спільних рисах, притаманних усім націям. Натомість 
історики-неоромантики, у тому числі Д. І. Яворницький, підкрес-
лювали неповторність духовно-культурних явищ, характерних 
для кожної нації, яка становила собою винятковий соціально-
культурний феномен119.

Такий неоромантичний підхід виник за умов утвердження мо-
дернізму рубежу ХІХ –  ХХ ст. з його державотворчими і націотвор-
чими концепціями, що не сходилися з документальним позитивіз-
мом періоду українського народолюбства. На часовому перетині 
двох методологій відбувалося формування і становлення Д. І. Явор-
ницького як ученого-історика. З одного боку, він розшукував і ви-
вчав великі документальні комплекси першоджерел, хоча залучав 
у процесі студіювання історичного матеріалу і джерела суміжних 
дисциплін, зокрема етнографії, археології, топографії тощо. У про-
цесі творчого пошуку він часом вільно поводився з документами 
і в такий спосіб витворював новий історичний міф про запорозьке 
козацтво, навіть за рахунок точності фактичного матеріалу.

Це можна пояснити підсвідомим прагненням істори-
ка утвердити героїку українського минулого періоду козаччини. 
Об’єктивно це сприяло формуванню нового покоління свідомих 
і активних українських патріотів, що було вельми актуальним за 
умов наближення епохи революційних та військових катакліз-
мів, коли в української нації міг з’явитися історичний шанс на на-
ціональне та соціальне визволення. Звичайно, такий неороман-
тичний підхід не поділявся істориками-позитивістами, які впро-
довж кількох десятиліть не виходили за межі поступового націо-

118 Воронов В. І. У світлі й тіні наукової критики: оцінка доробку Д. І. Яворницького на 
сторінках «Киевской старины» / В. І. Воронов. –  С. 94.

119 Богдашина О. М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. ХІХ –  20-ті рр. 
ХХ ст.): моногр. / О. М. Богдашина. –  Х., 2013. –  С. 225.
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нального культурництва, не будучи на ідейних позиціях україн-
ської політики та державної самостійності. Все зазначене усклад-
нило професійне визнання і входження Д. І. Яворницького до на-
укової корпорації.

Справедливості заради зазначимо, що такий непростий шлях 
визнання проходив не тільки Д. І. Яворницький, а й деякі інші 
вчені-історики української спрямованості. Як відмічала Ю. А. Кі-
сельова, свого часу перші докторські дисертації О. О. Потебні та 
М. Ф. Сумцова були відхилені, обговорення дисертації М. Г. Ха-
ланського спричинило запеклі суперечки на раді історико-
філологічного факультету Харківського університету, а захист ма-
гістерської дисертації Д. І. Багалія мав наслідком скандал на сто-
рінках преси120.

Поміж тим був і чинник, який відновлював інтелектуальні 
сили вченого, – його читачі-кореспонденти. Одним із них був хар-
ківський поет, драматург і перекладач В. С. Александров. У своє-
му листі до Д. І. Яворницького від 14 квітня 1892 р. він висловлю-
вав автору першого тому «Истории запорожских козаков» (СПб., 
1892) свою щиру і сердечну земляцьку подяку, до якої, як споді-
вався автор, приєднається «і вся Україна, та і весь учений світ за 
Ваші розвідки Запорозького краю і за такий старанний і дотепний 
опис, якого до Вас не було»121.

Прихильним і постійним читачем праць Д. І. Яворницького 
був український письменник, видавець, перекладач і культурно-
громадський діяч К. О. Білиловський. 24 січня 1895 р. він писав 
своєму «дорогому та любому серцю» Дмитру Івановичу із Санкт-
Петербурга до Москви: «Читаю Ваших Запорожців та любую», 
а в листі від 14 травня 1896 р. із Полтави: «А я, голубе, таки пра-
цюю над твоїм Сірком. Перечитав, що міг роздобути про Запо-
рожья. Усе твоє, та ще про «Івана Сірка!». У листі від 13 липня 
1896 р. той же кореспондент писав Д. І. Яворницькому: «Ох, той 
Сірко! Коли б ти знав, як він завоював мене, всю мою душу, всі  
мислі!»122. Безперечно, такі щирі і приязні листи читачів надиха-

120 Кісельова Ю. А. Інтелектуальне середовище історико-філологічного факультету 
Харківського університету та його вплив на становлення Д. І. Яворницького як уче-
ного / Ю. А. Кісельова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, поста-
ті: зб. наук. пр. –  Д., 2010. –  Вип.13. –  С. 17.

121 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 12.
122 Там само. –  С. 12, 44, 46, 47, 50, 413.
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ли Д. І. Яворницького на подальші дослідження козацького мину-
лого.

Як помітила С. В. Абросимова, наприкінці ХІХ ст. одним із 
виявів інтелектуальної комунікації в українському співтоваристві 
був обмін світлинами та колективне фотографування. Так, у ве-
ресні 1896 р. К. О. Білиловський запропонував Д. І. Яворницько-
му спільно сфотографуватися. Ця ідея здобула підтримку у Дми-
тра Івановича, який порадив запросити на фотографування ще й 
Д. Л. Мордовця, П. М. Саладилова та В. О. Алексєєва. Це є свід-
ченням того, кого вчений вважав своїми найближчими друзями 
серед петербурзьких українців123.

У період 1892–1896 рр. Д. І. Яворницький вимушено пере-
бував за межами рідної України: спочатку в Туркестані, а затим –  
у Царстві Польському. Втім, інтелектуальні контакти Д. І. Явор-
ницького з українськими діячами, попри обмеження царського 
режиму, не припинялися. З одного боку, ці комунікації допома-
гали молодому вченому вистояти у складних життєвих обстави-
нах, а з іншого, –  свідчили, що його шлях до офіційного визнання 
в інтелектуальному співтоваристві був вельми непростим.

2.4. Розширення кола українських  
 інтелектуальних комунікацій у московський період 
 діяльності (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)

Лише восени 1896 р. за допомогою визначного російсько-
го історика В. Й. Ключевського Д. І. Яворницький влаштувався 
приват-доцентом Московського університету. Свідоцтво № 2659 
від імені Московського університету було дано Д. І. Яворницько-
му 12 вересня 1897 р. Як зазначала М. М. Шубравська, в Москві 
активізувалася наукова, педагогічна й літературно-громадська ді-
яльність Д. І. Яворницького, а «московське літературне оточення 
залишило помітний слід у творчій біографії вченого».

Звісно, щирі українці, котрі проживали у Москві, прагнули 
прислужитися українській національній ідеї. Підтримуючи кон-
такти з діячами в Наддніпрянській Україні, вони часом брали з них 

123 Абросимова Світлана. Д. Яворницький: мережі інтелектуальних комунікацій. –  
С. 428.
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приклад. Так, активний діяч укра-
їнської громади у Москві С. В. Ва-
ганов сповіщав Д. І. Яворницько-
го про намір київських українців 
у Літературно-артистичному това-
ристві святкувати 30-літній ювілей 
літературної діяльності О. П. Косач 
(Олени Пчілки) і в цьому зв’язку 
пропонував організувати сходи-
ни московських українських гро-
мадян, запрошував принести 
свої твори. Цілком природно, що 
Д. І. Яворницького як українсько-
го вченого «тягнуло» підтримувати 
інтелектуальні контакти з україн-
ськими істориками, етнографами, 
письменниками, мовознавцями, 
видавцями, композиторами, артис-
тами, художниками тощо, кожного літа бувати в Наддніпрянщи-
ні124.

У Москві, як і в Санкт-Петербурзі, Д. І. Яворницький опи-
нився в центрі українського національно-культурного життя, що 
сприяло подальшому розширенню його інтелектуального співто-
вариства. Як встановила С. В. Абросимова, Дмитро Іванович мав 
міцні стосунки з такими діячами місцевої української громади, як 
С. В. Ваганов, А. Ю. Кримський, Ф. Сваричевський та ін.125

Вчений відвідував московський літературно-художній гур-
ток, куди входило чимало діячів української і російської інтеліген-
ції. Ще з початку 90-х рр. ХІХ ст. засідання відбувалися по суботах 
в редакції часописів «Детское чтение» і «Педагогический листок». 
Організаторами «субот» було подружжя відомих московських інте-
лігентів Д. І. та О. М. Тихомирових, які в межах гуртка об’єднували 
професорів Московського університету та народних вчителів, гро-
мадських діячів та педагогів, артистів та театральних критиків, жур-

124 ІР НБУ. ВР. –  Ф. І, спр. 22092; Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, 
фольклорно-етнографічна діяльність. –  С. 62, 63, 70, 72, 79, 89; 

 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 90–91.
125 Абросимова Світлана. Д. Яворницький: мережі інтелектуальних комунікацій. –  

С. 431.

Російський педагог, видавець  
і редактор Д. І. Тихомиров
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налістів та художників. За спогадами російського письменника й ор-
ганізатора московського літературного гуртка М. Д. Телешова, відо-
мого як «телешовські середи», Д. І. Яворницький –  «щирий украї-
нець, з веселими запорозькими оповідями» –  запам’ятався назавжди 
своїми чудовими виступами на «суботах» у Тихомирових, які закар-
бували у свідомості присутніх неповторний образ козака126. Водно-
час Д. І. Яворницький запрошувався М. Д. Телешовим і на «середи», 
як, наприклад, було на 11 березня 1898 р. Передбачалося, що, крім 
Дмитра Івановича, сходини відвідають Д. І. та О. М. Тихомирови та 
ще «кілька добрих знайомих»127.

З редактором Д. І. Тихомировим Д. І. Яворницький встано-
вив і плідні ділові контакти. Так, для журналу «Детское чтение» 
український історик підготував цілу низку популярних дописів, 
які розраховувалися на дитяче читання і формували у дітлахів по-
зитивний і яскравий образ України. Листи російського письмен-
ника, журналіста і педагога, секретаря журналу «Детское чте-
ние» М. О. Соловйова-Несмєлова до Д. І. Яворницького періо-
ду 1897–1901 рр. свідчать, що Дмитро Іванович як «великий май-

126 Телешов Микола. Записки письменника / Микола Телешов // Чабан Микола. Сучас-
ники про Д. І. Яворницького. –  Д., 1995. –  С. 24, 168.

127 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 308.

Московський університет. Друга половина ХІХ ст.
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стер живого слова» написав для ча-
сопису нарис «Три неожиданные 
встречи», статті «Святки в Мало-
россии», «В Соловецкую обитель», 
«Древнейшие обитатели Южной 
России», писання «Детские годы 
паныча Ивасика». Своєю характер-
ністю Д. І. Яворницький так силь-
но впливав на своїх друзів із редак-
ції журналу, що М. О. Соловйов-
Несмєлов, називав цей гурт спів-
робітників «громадою козацькою 
співробітників куреня «Детского 
чтения»128.

Добрим московським прия-
телем Д. І. Яворницького був ро-
сійський письменник і журналіст 
В. О. Гіляровський, предки якого по 
материнській лінії належали до запо-
рожців. Через нього Дмитро Іванович 
зміг познайомитися з великим росій-
ським письменником Л. М. Толстим, 
про що давно мріяв. Під час спілку-
вання український історик зацікавив 
Льва Миколайовича своїми розповідями про Запорожжя129.

Зазначене переконує, що Д. І. Яворницькому не була прита-
манна національна замкнутість. Навпаки, своїми знаннями з іс-
торії України він щиро і майстерно ділився з представниками ро-
сійської етнокультурної й національної спільноти і, що важливо, 
вів інтелектуальні обміни з ними не тільки на рівних, а й пере-
конливо доводив свій високий інтелектуальний рівень, викликав 
справжнє захоплення у слухачів. Наприклад, В. О. Гіляровський 
у листі з Москви в Камишну від 2 листопада 1903 р. передавав 
своє глибоке враження від поточних розкопок Д. І. Яворницьким 
45 курганів, висловлював палке бажання оглянути Катеринослав-

128 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 283–288.
129 Гіляровський Володимир. З Яворницьким у Толстого / Володимир Гіляровський // 

Чабан Микола. Сучасники про Д. І. Яворницького. –  С. 22, 169.

 Д. І. Яворницький у вбранні 
запорозького козака. Кінець ХІХ ст.
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ський музей і писав про часті згад-
ки пройдешніх часів, коли Дмитро 
Іванович читав свої «повні україн-
ської поезії творіння»130.

Епістолярна спадщина 
Д. І. Яворницького свідчить, що 
наприкінці ХІХ ст., навіть перебу-
ваючи у Москві, за межами укра-
їнських теренів, він розширював 
українське інтелектуальне коло 
своїх зв’язків, зокрема з відоми-
ми українськими народолюбцями. 
З цього погляду цікавим є листуван-
ня Дмитра Івановича з М. Ф. Кома-
ровим. Так, у листі від кінця груд-
ня 1897 –  початку січня 1898 р., на-
писаному із Москви до Одеси, він 
прохав свого адресата вислати йому 
«Словарь россійсько-український 
Уманця і Спілки». У листі від 18 ве-
ресня 1898 р., написаному теж із 
Москви до Одеси, Д. І. Яворниць-
кий висловлював прагнення наді-
слати  М. Ф. Комарову свою працю 
«По следам запорожцев», яка була 
заборонена цензурою за те, що «на-
писана в украинофильском духе…». 
Дмитро Іванович сповіщав адре-
сата про своє «ціле оповідання по 
українськи» «Максим Максимович 
Вітряк» і зізнавався, що набував 
знань української мови в ході архе-
ологічних розкопок на Катеринос-
лавщині та на Херсонщині131.

Українські діячі Наддніпрян-
щини цінували думку Д. І. Явор-

130 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 125.
131 Там само. –  Вип. 4. –  С. 79, 80.

Російський письменник і журналіст 
В. О. Гіляровський

Український драматург і 
громадський діяч М. П. Старицький
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ницького і зверталися до ньо-
го за творчою допомогою. Так, ви-
значний український письмен-
ник, поет, перекладач, драматург 
та український народолюбець-
культурник М. П. Старицький пи-
сав йому 27 березня 1898 р. із Києва 
до Москви: «Тепер, коли Ви заохо-
чуєте, то може дасте яку тему. Я те-
пер пишу великий роман про Ма-
зепу, тільки що ся тема небезпеч-
на для цензури, а в цензурнім сма-
ку я не напишу». У зворотному лис-
ті від 31 березня того ж року із Мо-
скви до Києва Дмитро Іванович на-
звав свого адресата одним «із самих 
талановитих і із самих освічених 
людей нашого невеличкого укра-
їнського літературного кола», який 
поклав сили і всі вжитки на україн-
ську справу, закликав його не при-
пиняти літературну творчість і пи-
сати «хоч про Мазепу, а хоч кра-
ще про Сірка, або Чалого, чи Кал-
ниша…». Іншим своїм листом 
до М. П. Старицького від того ж 
1898 р. Д. І. Яворницький супрово-
джував свій подарунок –  «Альбом 
украинской старины», де Михайло 
Петрович міг дещо знайти для дра-
ми «Богдан Хмельницький»132.

До речі, унікальний альбом 
«Из украинской старины», що вий-
шов у світ 1900 р., став результатом 
плідної співпраці Д. І. Яворницько-
го з видатними українськими художниками С. І. Васильківським та 

132 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 295; 
 Там само. –  Вип. 4. –  С. 242, 243.

Український художник  
С. І. Васильківський

Український художник  
М. С. Самокиш
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М. С. Самокишом. Із видатним укра-
їнським живописцем С. І. Василь-
ківським Дмитро Іванович зблизив-
ся ще у 1880-х рр. Обох пов’язували 
близькі стосунки з подружжям Кос-
томарових. Про характер стосунків 
однодумців свідчить хоча б підпис 
наприкінці листа до Д. І. Яворниць-
кого від 18 вересня 1885 р.: «Ваш весь 
С. Васильковский».

Ці дружні відносини набули 
характеру творчої взаємодії згодом, 
коли Д. І. Яворницький, будучи вже 
у Москві, працював із С. І. Василь-
ківським, який тоді мешкав у Хар-
кові, над альбомом «Из украинской 
старины». У цьому контексті вельми 
прикметним є лист С. І. Васильків-

ського Д. І. Яворницькому від 9 жовтня 1898 р., у якому видатний ху-
дожник визначав завдання цього видання як книжки з популярним 
коментарем для широкої публіки, яка не мала ясного уявлення навіть 
про найважливіші моменти «нашої, дорогої нам обом Украйни»133. 
І слід зазначити, що з цим завданням українські діячі впоралися.

Вельми цікавим є інтелектуальний зв’язок Д. І. Яворницько-
го ще з одним відомим українським народолюбцем О. Я. Конись-
ким. У листі від 9 грудня 1898 р., написаному із Москви до Києва, 
Д. І. Яворницький просив свого адресата надіслати його парсуну 
і дякував за надіслану раніше книгу про Т. Г. Шевченка. Ця капі-
тальна праця про Кобзаря справила на Дмитра Івановича величез-
не враження, про що він вельми проникливо писав Олександру 
Яковичу: «Я давно такої праці не читав, як от Ваша праця. Напи-
сана вона розумно, чесно, щиро і гаряче, і я, читаючи Вашу кни-
гу, кілька разів плакав невпинними слізьми, жаліючи і бідолашно-
го поета і безталанну Україну, що втратила такого великого чоло-
віка. Цією працею Ви збудували монумент не тільки Тарасові, але 
й собі, і Ваше [й]мения ніколи –  ніколи не забудетця»134.

133 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 107–109.
134 Там само. –  Вип. 4. –  С. 84.

Український громадський діяч, 
педагог і письменник  

О. Я. Кониський



РОЗДІЛ 2. Зародження й розширення українського інтелектуального   
співтовариства Д. І. Яворницького (остання чверть ХІХ –  початок ХХ ст.)  •109•

Про зацікавленість Д. І. Яворницького постаттю Т. Г. Шев-
ченка свідчить і лист українського живописця, графіка, архітек-
тора, мистецтвознавця, етнографа і педагога О. Г. Сластіона, який 
сповіщав Дмитра Івановича у листі від 30 грудня 1896 р. із Петер-
бурга в Москву про те, що «тепер земляки заходжуються, зазда-
легідь, над Шевченківським святом», яке мало відбутися спіль-
но з російськими письменниками, за участю молоді. Передбача-
лося, що на громадському вечорі виступатимуть українською мо-
вою письменник, публіцист та громадський діяч В. Г. Короленко 
і філософ-позитивіст В. В. Лесевич, очікувалося прибуття і «бать-
ка українського театру» М. Л. Кропивницького.

Окрім того, зазначений лист є чудовим свідченням міцно-
го зв’язку Д. І. Яворницького з українською громадою Санкт-
Петербурга. Адже О. Г. Сластіон передав у ньому те велике вра-
ження, яке справив на її учасників вітальний лист Дмитра Івано-
вича на ювілей Д. Л. Мордовця135.

З образом великого Кобзаря нерозривно пов’язана діяльність 
Наукового товариства імені Шевченка, яка динамічно розвивала-
ся на рубежі ХІХ–ХХ ст. Як свідчать епістолярні джерела, вже на-
прикінці ХІХ ст. Дмитро Іванович знав про НТШ, про видання 
його друкованого органу –  «Записок Наукового товариства імені 
Шевченка». У цьому зв’язку становить інтерес лист О. Г. Сластіо-
на до Д. І. Яворницького із Санкт-Петербурга в Москву від  22 ве-
ресня 1897 р., в якому, зокрема, йшлося: «Кидай, кидай Москву 
та неси свій талан на рідне поле –  дивись, як справді дивовижно 
провів усе своє життя В[олодимир] Б[оніфатійович] Антонович, 
а ні єдиної праці, а ні єдиної стрічечки не надрукував він ні в одній 
із столиць і не згодився друковать, ні за які гроші, ні в однім з Пе-
тербурзьких або Моск[овських] історичних журналів. Он де воля 
у чоловіка!.. Тепер же друкує свої праці (і конечне без грошей), 
в записках Наукового Товариства імені Шевченка». Інший корес-
пондент Дмитра Івановича –  український культурний та громад-
ський діяч М. Ф. Комаров –  теж надавав йому інформацію про 
видання НТШ, сповіщаючи у листі від 16 січня 1898 р. про від-
правлення в Одесу та в Київський університет примірників «За-
писок наукового товариства імені Шевченка»136.

135 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 3. –  С. 343, 626, 634.
136 Там само. –   С. 347–348; 
 Там само. –  Вип. 1. –  С. 260.
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Самовіддана праця Д. І. Яворницького на користь україн-
ської справи робила його участь у діяльності «Записок Науково-
го товариства імені Шевченка» цілком бажаною й органічною. Не 
випадково відомий український культурний та громадський діяч 
Б. Д. Грінченко у листі від 2 березня 1900 р. звертався до Дмитра 
Івановича із запитанням, чому той нічого не напише українською 
до цього друкованого органу НТШ137.

Д. І. Яворницький добре розумів важливість відображен-
ня образу великого Кобзаря та його творчості у мистецтві, у тому 
числі монументальному. У цьому зв’язку викликає дослідниць-
кий інтерес листування з Дмитром Івановичем українського куль-
турного діяча О. Г. Сластіона. Так, у листі від 13 жовтня 1899 р. 
Опанас Георгійович обіцяв Д. І. Яворницькому вислати із Санкт-
Петербурга до Москви «бюстики» Кобзаря. Пізніше, вже перебу-
ваючи в Катеринославі, Дмитро Іванович замовив О. Г. Сластіо-
ну постамент під бюст Кобзаря. Про виконання цього замовлен-
ня йшлося у листах українського митця до Дмитра Івановича від 
22 травня 1904 р., 30 травня 1904 р., 14 грудня 1904 р. та 7 лютого 
1905 р. З останнього листа видно, що підставка під бюст Т. Г. Шев-
ченка була надіслана із Миргорода до Катеринослава138.

Д. І. Яворницький збирав всю інформацію, пов’язану із вша-
нуванням імені Кобзаря. У листі до літератора, історика, пу-
бліциста та громадського діяча Д. Л. Мордовця від 26 берез-
ня 1899 р. він просив у адресата примірник друкованої програ-
ми Шевченківського вечора, який проводили офіцери армії та  
флоту139.

Ім’я історика Д. І. Яворницького як спеціаліста з україно-
знавства було відоме столичним студентам-українцям, які на-
вчалися в Петербурзькому університеті та Гірничому інституті. 
У 1898 р. у цьому середовищі утворився гурток українців, учас-
ники якого прагнули широко вивчати Україну, тобто займалися 
українознавством. Керівник гуртка І. Скопін звернувся до укра-
їнського історика за допомогою, прохаючи його порад стосовно 
системи занять, літератури тощо140.

137 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 123.
138 Там само. –  Вип. 3. –  С. 354, 377–379.
139 Там само. –  Вип. 4. –  С. 140.
140 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. –  С. 26.
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На початку ХХ ст., прожива-
ючи в Москві, Д. І. Яворницький 
продовжував підтримувати контак-
ти з українською громадою Санкт-
Петербурга, причому основою цих 
зв’язків було обопільне прагнення 
вшанувати пам’ять Кобзаря. Так, 
один з очільників української гро-
мади міста на Неві, український 
громадський і політичний діяч, 
письменник і публіцист П. Я. Стеб-
ницький писав Д. І. Яворницько-
му в Москву 1 лютого 1903 р. про 
своє задоволення від рішення свого 
адресата приїхати на Шевченків ве-
чір. Петро Януарович радив Дми-
тру Івановичу побувати й на пана-
хиді 26 лютого, а наступного дня –  
на вечорі.

Як керівник української громади столиці імперії, П. Я. Стеб-
ницький виявляв свою зацікавленість у тому, щоб Д. І. Яворницький 
приїхав на більший термін –  для участі у загальних зборах Товари-
ства ім. Шевченка 23 лютого 1903 р., у загальних зборах «товариства 
видання книжок», очевидно «Малорусского общества издания книг 
для народа» 2 березня того ж року, для ознайомлення своїх однодум-
ців з новинками творчості, обіцяв запросити на ці заходи «земляків –  
Ваших приятелів»141.

До речі, вищезазначене товариство, як відмічала Л. М. Луч-
ка, утворилося в Санкт-Петербурзі ще 1898 р. і мало на меті вида-
вати літературу для народних читалень, що розповсюджувалася за-
собом продажу або благодійної роздачі. Д. І. Яворницький підтри-
мував зв’язки з «Малорусским обществом издания книг для наро-
да», видавав у ньому свої праці. Взагалі у московський період своєї 
діяльності український вчений не тільки брав участь у виданні кни-
жок для народу, а й допомагав у комплектуванні громадських біблі-
отек Одеси, Полтави, Ромен, Чернігова своїми творами, тим самим 
сприяв підготовці й проведенню народних читань –  важливої фор-

141 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 302, 439.

Український громадський  
і політичний діяч, письменник  
і публіцист П. Я. Стебницький
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ми підвищення загальнокультур-
ного рівня населення, у тому числі 
формування його інтересу до укра-
їнської історії та культури142.

Дев’ятого лютого 1903 р. 
у листі з Полтави до Москви вже 
згадуваний О. Г. Сластіон допису-
вав Д. І. Яворницькому про вдале, 
як ніколи, проведення в цьому міс-
ті Шевченкових роковин. Особли-
ве враження на присутніх полтав-
ських українців та земців справи-
ло читання О. Г. Сластіоном листа 
Д. І. Яворницького. Як можна су-
дити з подальшого змісту зазначе-
ного листа, предметом обговорен-
ня полтавців стали засоби втілення 
в життя ідеї «художественної укра-
їнізації Гоголевської школи». У цій 
«важливій і чесній справі» вони по-
кладалися на зв’язки Д. І. Явор-
ницького із впливовими особами 
у столиці імперії, зокрема з князем 
М. П. Урусовим143.

До українського вченого, ко-
трий перебував у Москві, доходи-
ла інформація про вшанування іме-
ні Т. Г. Шевченка в Катериносла-
ві. Так, місцевий повітовий земле-
мір, знайомий Д. І. Яворницько-
го, С. В. Пржиборовський спові-
щав його в листі з Катеринослава 
від 23 березня 1901 р. про проведен-
ня 17 березня того ж року «Тарасо-
вого вечора», в якому взяли участь 

142 Лучка Л. М. Д, І. Яворницький і бібліотечний простір України та Росії другої поло-
вини ХІХ –  початку ХХ ст. –  С. 60, 61.

143 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 3. –  С. 371.

Російський і український історик  
та етнограф О. Я. Єфименко

Український історик, письменник  
і композитор Г. М. Хоткевич
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відомі українські діячі О. Я. Єфи-
менко та Г. М. Хоткевич і місце-
ві аматори. Принагідно катеринос-
лавський кореспондент передавав 
привіт Д. І. Яворницькому від од-
ного з ідейних лідерів Чернігівської 
української громади І. Л. Шрага, що 
свідчить про спрямованість зв’язків 
Дмитра Івановича144.

За кілька днів, 30 берез-
ня 1901 р. І. Л. Шраг написав листа 
Д. І. Яворницькому, у якому, зокре-
ма, йшлося про подробиці організа-
ції Шевченківського вечора у Черні-
гові в обстановці суцільних заборон 
царських чиновників. «Як Вам ві-
домо, –  ділився своїми враженнями 
Ілля Людвигович, – «співати» можна 
з дозволу губернатора, а «читати» теж з його дозволу, але ще за зго-
дою попечителя». Внаслідок бюрократичної тяганини, клопотання 
про Шевченківський вечір у Чернігові в 1901 р. було відхилено, хоча 
в попередні роки такі заходи дозволялися. Натомість ледве дозво-
лили відслужити панахиду. Втім, оголошення про захід, запланова-
ний на 25 лютого 1901 р., з’явилося в «Черниговских губернских ве-
домостях» лише ввечері 24 лютого. В результаті про панахиду по 
Т. Г. Шевченку в місті мало хто знав145.

В одному з чергових листів (із с. Іванівка Слов’яносербського 
повіту від 17 вересня 1901 р.) той же С. В. Пржиборовський про-
сив Д. І. Яворницького доправити йому через Москву два комп-
лекти Львівського видання творів Т. Г. Шевченка. Справа в тім, 
що напряму ці книжки не дійшли б до адресата146.

Д. І. Яворницький не тільки цікавився діяльністю Товари-
ства ім. Шевченка, а й вносив на його користь пожертвування. 
Про це, приміром, свідчить лист одного із засновників Товариства  
ім. Шевченка в Петербурзі П. М. Саладилова від 16 березня 

144 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 486.
145 Там само.  –  С. 639.
146 Там само. –  С. 487.

Український громадський  
і політичний діяч, адвокат  

І. Л. Шраг
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1903 р., у якому добрим словом 
згадувалось пожертвування від  
історика запорозького козацтва  
100 крб., яке надійшло у столичне 
Товариство ім. Шевченка147.

Примітно, що представники 
українських інтелектуальних кіл 
Наддніпрянщини цілком усвідом-
лювали народолюбність творчос-
ті Д. І. Яворницького. Так, укра-
їнський і російський журналіст, 
публіцист, літературний критик, 
письменник та громадський діяч 
М. В. Биков писав Дмитру Іванови-
чу 23 грудня 1898 р. із Катериносла-
ва до Москви: «Дуже Вам вдячний 
за Вашу цікаву і симпатичну (за на-
родолюбство) книгу (мається на 

увазі «По следам запорожцев» –  СПб., 1898 –  С. С.). Я і сам наро-
долюбець не тільки по ідейній заквасці 70-х років, але і по душев-
ному тяжінню до села». Характерно, що катеринославський діяч 
неодноразово запрошував Дмитра Івановича до співпраці у влас-
ній газеті, яка в 1898 р. виходила під назвою «Приднепровье», 
а в 1899 р. – «Днепровская Молва»148.

З думкою катеринославського українського народолюб-
ця М. В. Бикова про народолюбність творів Д. І. Яворницького 
не можна не погодитися. Та й за своєю свідомістю Дмитро Іва-
нович, на наш погляд, належав до українських народолюбців-
культурників, які виступали за національно-культурне відро-
дження своєї рідної України. Його історичні праці служили засо-
бом досягнення цієї мети.

На початку ХХ ст. Д. І. Яворницький вже користувався вели-
ким авторитетом в українських національно-культурницьких ко-
лах. Свідченням цього є лист видатного українського письмен-
ника М. М. Коцюбинського до Дмитра Івановича від 4 березня 
1901 р. із Чернігова до Москви, в якому містилося прохання допо-

147 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 506.
148 Там само. –  Вип. 2. –  С. 41–42, 43, 412.

Журналіст, критик, громадський 
діяч, член товариства «Просвіта»  

М. В. Биков
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могти «у справі альманаху на спо-
мин Куліша», надавши до видан-
ня чи згадки про подорожі, чи від-
повідну історичну статтю україн-
ською мовою149. Не менш промо-
вистим є лист  Є. Х. Чикаленка від 
1 травня 1903 р., в якому адресат 
звертався до Д. І. Яворницького від 
імені комітету з організації 35-річ-
ного ювілею видатного основопо-
ложника української класичної му-
зики М. В. Лисенка. У листі, зо-
крема, йшлося про те, щоб Дмитро 
Іванович, якого добре знали й по-
важали в Україні, посприяв у спра-
ві збору грошей на ювілей і направ-
ленню зібраних коштів у редакцію 
«Киевской старины».

«Соромно-ж буде нам, –  писав Є. Х. Чикаленко, –  коли ми 
не зможемо забезпечити старість людини, яка зробила вельми ба-
гато для підняття національної свідомості нашої»150. Остання фра-
за переконує, що для Є. Х. Чикаленка Д. І. Яворницький був без-
сумнівно «своєю» людиною, на яку можна покластися в такій де-
лікатній справі, як збір коштів на ювілей М. В. Лисенка.

Тема утвердження української національної свідомості та 
культури лунала у листуванні Є. Х. Чикаленка до Д. І. Яворниць-
кого і в подальшому. Так, у листі від 30 грудня 1908 р. Євген Хар-
лампійович звернувся до Дмитра Івановича з проханням підтри-
мати традицію розвитку української історичної белетристики, 
розрахованої на народні маси, і написати велику повість із жит-
тя запорожців151. З подальшого листування відомо, що Д. І. Явор-
ницький пристав на пропозицію Є. Х. Чикаленка і надсилав до 
Києва, в українську щоденну газету «Раду», що видавалася Євге-
ном Харлампійовичем із 1906 р. до 1914 р., свої белетристичні тво-
ри, зокрема «Русалчине озеро», «Поміж панами» та ін. Крім того, 

149 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  С. 181.
150 Там само. –  Вип. 1. –  С. 603–604.
151 Там само. –  С. 604–605.

Український громадський  
і політичний діяч, видавець 
 і меценат Є. Х. Чикаленко
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Д. І. Яворницький, кажучи слова-
ми Є. Х. Чикаленка, «близько до сер-
ця» прийняв справу розповсюджен-
ня газети «Рада» і навіть надавав укра-
їнському виданню грошову допомо-
гу152.

Д. І. Яворницького і Є. Х. Чи-
каленка пов’язували щирі відноси-
ни, взаємоповага та взаємодопо-
мога у поступі української націо-
нальної справи. Наприклад, 1 черв-
ня 1909 р. Є. Х. Чикаленко просив 
Д. І. Яворницького посприяти у від-
критті в Катеринославі відділення 
київського книжкового магазину 
«Киевская старина», щоб вирішити 
справу без бюрократичної тягани- 
ни. Водночас 2 березня 1910 р. він 

писав Дмитру Івановичу про те, що підшукав достойну кандидату-
ру «свідомого українця» В. Г. Боровикова на вакантну посаду завіду- 
вача природничо-історичною частиною музею в Катеринославі153.

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 Іва-
нович надавав пояснення щодо фотографій, які складали відділ 
малюнків каталогу Музею українських древностей В. В. Тарнов-
ського, висловив бажання посприяти виданню альманаху на по-
шану пам’яті П. О. Куліша «Дубове листя» (К., 1903). У свою чер-
гу Б. Д. Грінченко опікувався справою розповсюдження першого 
тому «Истории запорожских козаков» Д. І. Яворницького у Черні-
гові. Листування діячів свідчить, що Д. І. Яворницький і Б. Д. Грін-
ченко були добре обізнані в тому, що відбувалось у творчих лабо-
раторіях один одного. Їх однаково цікавили новинки творчості 
у галузях літератури, історії, мовознавства154.

152 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 1. –  С. 606–608, 615, 
616, 721.

153 Там само. –  С. 611–612.
154 Там само. –  С. 122, 123, 124, 126–134.

Український громадський  
і політичний діяч, письменник  

Б. Д. Грінченко
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Наприклад, у листі від 23 червня 1900 р., написаному 
Д. І. Яворницьким до Б. Д. Грінченка із с. Будаківка до Черніго-
ва, йшлося про те, що читати «про старе життя та про старі спра-
ви нашої України». До рекомендованого кола читання історич-
них творів входили праці В. Б. Антоновича,  М. С. Грушевського, 
Я. А. Марковича, О. Я. Єфименко, І. М. Каманіна,  О. М. Лазарев-
ського, О. І. Левицького, І. В. Лучицького. Тим самим  Д. І. Явор-
ницький сприяв формуванню у свого кореспондента інтелекту-
ального кола читання з історії155.

Значення такого кола читання історичних творів добре розу-
мів і сам Б. Д. Грінченко. У листі від 24 квітня 1901 р. Б. Д. Грін-
ченко порушив питання творення української національної істо-
рії, наголошуючи на особливому значенні в цьому процесі україн-
ської мови і заохочуючи Д. І. Яворницького писати українською: 
«Хто-хто, а Ви неминуче мусите написати «Історію запорозько-
го козацтва», тобто по вкраїнському, –  писав Борис Дмитрович. 
А то як не напишете, то й буде й Вам такий гріх, як і Костомаро-
ву, що ввесь довгий вік писав, а вкраїнської історії по вкраїнсько-
му не написав. Ви так добре знаєте історію, така 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 на-
ука була по нашому»156.

У той же час Д. І. Яворницький дуже цікавився новинками 
з літературної спадщини Б. Д. Грінченка. Йому дуже сподобався 
збірник «Хвиля за хвилею», в якому серед іншого особливо при-
пав до душі вірш «Смерть отаманова». Як видно з листа Дмитра 
Івановича до Бориса Дмитровича від 14 вересня 1900 р., адресова-
ного із Москви до Чернігова, він, високо оцінивши поетику цьо-
го твору, твердив, що вивчить його напам’ять як поезію Т. Г. Шев-
ченка та інших українських талановитих поетів157.

Не менш цікавим аспектом інтелектуального спілкування між 
Д. І Яворницьким і Б. Д. Грінченком стала тема української лек-
сики. Як відомо, на початку ХХ ст. Б. Д. Грінченко активно пра-
цював над творенням фундаментального українського словника. 
Листи Дмитра Івановича до свого кореспондента показують, що 

155 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 51–52.
156 Там само. –  Вип. 1. –  С. 127.
157 Там само. –  Вип. 4. –  С. 52.
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він не тільки цікавився, як просувалася словникова праця, а й на-
давав необхідну допомогу, зокрема направив Борису Дмитровичу 
1500 українських слів158.

Принагідно зазначу, що й після смерті Б. Д. Грінчен-
ка Д. І. Яворницький продовжував важливу роботу у справі збиран-
ня 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 тис. українських народних слів, яких бракує у чотири-
томному «Словарі української мови» Б. Д. Грінченка159.

Предметом інтелектуального епістолярного спілкування 
Д. І. Яворницького і Б. Д. Грінченка були також археологія та ет-
нографія. Д. І. Яворницький особливі надії покладав на ХІІІ Ар-
хеологічний з’їзд у Катеринославі 1905 р., який у листі від 10 лис-
топада 1903 р. підкреслено назвав «українським збіговищем». 
У тому ж році він запрошував Бориса Дмитровича приїхати на чо-
тири місяці в Катеринослав, щоб організувати етнографічний від-
діл і шкодував, що той не зміг здійснити цю подорож160.

Сходилися інтереси Д. І. Яворницького і Б. Д. Грінченка та-
кож у галузі народної освіти рідною мовою. Цікаво, що Дмитро 
Іванович писав Б. Д. Грінченку в листі від 4 квітня 1905 р. із Кате-
ринослава до Києва про те, як «лист для підпису про нужди укра-
їнської школи пустив скрізь по городу». Коли набереться багато 
підписів, він обіцяв надіслати його своєму адресату до Києва161.

Підтвердженням того, що ім’я Д. І. Яворницького було добре 
відоме в українських громадських колах, є листи до нього деяких ді-
ячів з приводу підготовки до ювілею видатного українського наро-
долюбця М. В. Лисенка. Так, ще 20 квітня 1903 р. до Дмитра Івано-
вича звернувся І. Л. Шраг, який закликав його скористатися своїм 
впливом на багатьох панів Катеринославщини і Полтавщини задля 
збору серед них грошей на «національний дарунок» М. В. Лисен-
кові. В цьому ж ряду стоїть лист українського співака й музиканта 
Я. П. Гулака-Артемовського із Києва від 27 вересня 1903 р., у якому 
автор теж запрошував Д. І. Яворницького взяти участь у зборі по-
жертвувань у зв’язку з підготовкою до святкування 35-річчя му-

158 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 4. –  С. 55, 56, 57.
159 Там само. –  С. 84.
160 Там само. –  С. 58, 60.
161 Там само. –  С. 61.
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зичної діяльності «нашого славного баяна» М. В. Лисенка та на 
впорядкування могили Т. Г. Шевченка у Каневі162.

Важливою комунікативною ланкою, котра з’єднувала 
Д. І. Яворницького з Наддніпрянською Україною під час перебу-
вання його в Москві, були публічні лекції вченого, з якими він 
любив виступати, особливо в містах Наддніпрянщини. Звичайно, 
в полі зору талановитого лектора перебував, насамперед, край ко-
лишніх Вольностей Війська Запорозького Низового.

Підтвердженням цього є лист П. К. Дзяковича від 14 грудня 
1900 р. із Мелітополя, в якому приятель Д. І. Яворницького від-
мічав величезний інтерес, що викликали лекції відомого історика 
серед інтелігенції та молоді в цьому південному місті. Кореспон-
дент Дмитра Івановича сповіщав, що місцевий інспектор народ-
них училищ вже клопотався про наступні лекції, половина збо-
ру з яких мали піти для дітей сільських учителів, що вчилися в ре-
альному училищі. Дозвіл на наступні лекції було отримано у січні 
1901 р.163 У цьому ж контексті цікавими є листи новомосковського 
громадського діяча, збирача й колекціонера української старови-
ни П. М. Сочинського до Д. І. Яворницького від 28 січня, 2 берез-
ня та 15 березня 1902 р., в яких ішлося про організацію публічних 
лекцій відомого дослідника козаччини про Запорожжя164.

Як видно з листа українського культурно-громадського дія-
ча, публіциста та видавця М. А. Дмитрієва з Полтави від 8 жовтня 
1902 р., Д. І. Яворницький на початку ХХ ст. читав публічні лекції 
«по деяких повітах і губерніях». Микола Андрійович запросив відо-
мого дослідника козацької історії до Полтави. З листів М. А. Дми-
трієва від 15 та 20 березня 1903 р. випливає, що Д. І. Яворницький 
погодився на приїзд у Полтаву. Публічні лекції вченого були за-
плановані на 25 і 26 березня, про що випускалися афіші. З листа 
громадського діяча Д. Балтузевича від 3 червня 1903 р. відомо, що 
Д. І. Яворницький прочитав у Полтаві дві лекції: «По запорозьким 
урочищам» та «Гетьман Сагайдачний» і збирався прочитати ще дві 
лекції в Ромнах: «Запорожці» та «Південноруська старовина». Су-
дячи з листа М. А. Дмитрієва від 5 лютого 1906 р., полтавчани хо-
тіли знов послухати публічні лекції Д. І. Яворницького, які плану-

162 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 649, 150–151.
163 Там само. –  С. 217, 220.
164 Там само. –  Вип. 5. –  С. 483–487, 935.
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валися на 8 і 9 березня. Як відомо, 
це співпадало з Шевченковими ро-
ковинами165.

Полтавські інтелектуальні кон-
такти Д. І. Яворницького тривали й 
надалі. Так, полтавська просвітянка 
М. А. Дмитрієва в листі від 18 жов-
тня 1911 р. від імені полтавсько-
го музично-співочого товариства 
«Боян» просила Д. І. Яворницько-
го приїхати в Полтаву для виступу з 
лекцією про кобзарів, яка читалася 
в Катеринославській «Просвіті» із 
запрошенням українського кобзаря 
Г. С. Кожушка. Судячи з наступного 
листа зазначеної кореспондентки, 
Д. І. Яворницький дав згоду на про-
читання такої лекції166.

Перебуваючи в Москві, Дми-
тро Іванович листувався з українським громадським діячем куль-
турницького спрямування В. Г. Безверхим, який опікувався орга-
нізацією лекцій авторитетного знавця історії Запорожжя у жов-
тні –  грудні 1900 р. у Чернігові. Таку ж місію мав український 
живописець, архітектор, мистецтвознавець, етнограф і педагог 
О. Г. Сластіон, який листувався з Д. І. Яворницьким з приводу 
його лекцій в Миргороді у липні –  вересні 1902 р.167

На початку ХХ ст. можливості Д. І. Яворницького у сфері пе-
дагогічної роботи були дуже обмежені. Лише за допомогою друзів-
однодумців відкривалася можливість читання невеликих курсів лек-
цій у середніх спеціальних навчальних закладах. Так, 19 серпня 1904 р. 
директор Катеринославського комерційного училища А. С. Синяв-
ський запропонував історику козаччини лише одну лекцію з історії 
в 1904 р., хоча сподівався розширити його навчальне навантаження 
в наступному 1905 р. до восьми, а можливо й 11 лекцій168.

165 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 153–154, 156, 421; 
 Там само. –  Вип. 6. –  С. 33.
166 Там само. –  Вип. 2. –  С. 157–158.
167 Там само. –  Вип. 3. –  С. 60, 61, 364–366, 702–703, 722; 
 Там само. –  Вип. 2. –  С. 154, 421.
168 Там само. –  Вип. 1. –  С. 471.

Д. І. Яворницький у Москві  
(1902)
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Під час перебування Д. І. Яворницького в Москві його українські 
інтелектуальні комунікації виходили далеко за межі Наддніпрянщи-
ни. Свідченням цього є лист лікаря П. Й. Блонського з Варшави від 
20 листопада 1902 р., в якому містилося прохання до Дмитра Іванови-
ча надіслати праці з української історії для 25 студентів різних вищих 
навчальних закладів, які складали у Варшаві студентське українське 
товариство. Ці молоді українці, котрі здобували освіту у Варшаві, ціка-
вилися українським напрямом, національним українським ґрунтом169.

Звичайно, не можна розглядати процес розширення інтелек-
туальних зв’язків Д. І. Яворницького московського періоду як без-
проблемний. Навпаки, Дмитро Іванович прагнув розпрощатися 
з Москвою і переїхати в Україну, адже в Московському університе-
ті український вчений і педагог не міг досягти свого устремління –  
стати професором. Згадка про це міститься в листі канцелярського 
службовця українського походження Й. А. Кравцова (нащадок ко-
зацького старшинського роду Кравченків), який у листі від 21 січ-
ня 1898 р. із здивуванням писав Д. І. Яворницькому із Каліша в Мо-
скву, що до сповіщення свого кореспондента навіть не підозрював 
про читання в університетах постійних необов’язкових лекцій.

А саме такий «необов’язковий» курс з історії Малої Ро-
сії і Запорожжя читав Дмитро Іванович московським студентам, 
що не давало можливості йому здобути вчене звання професора. 
Й. А. Кравцов високо оцінив самопожертву Д. І. Яворницького, 
який, на думку автора зазначеного листа, зробив тим самим «ве-
лику послугу нашій батьківщині», безперечно розуміючи під цим 
поняттям неньку-Україну, яка завжди була для нього рідною170.

Викладацька діяльність Д. І. Яворницького на посаді приват-
доцента Московського університету здійснювалася у дуже склад-
ній ідеологічній обстановці. Як слушно відмічав російський до-
слідник Д. А. Чернієнко, українство вченого в цьому навчально-
му закладі «знову сприймалося насторожено й навіть вороже». За 
цих обставин захист магістерської дисертації на козацьку темати-
ку Д. І. Яворницьким у Московському університеті був явно не-
можливим. Тоді український вчений взяв курс на Казанський уні-
верситет, віддалений від політичної боротьби171.

169 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 66.
170 Там само. –  С. 342, 344, 346, 347, 807.
171 Чернієнко Д. А. Д. І. Яворницький у Казанському університеті (до 110-річчя захис-

ту магістерської дисертації) / Д. А. Чернієнко // Наддніпрянська Україна: історичні 
процеси, події, постаті: зб. наук. пр. –  Д., 2010. –  Вип. 8. –  С. 49.
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Вже у грудні 1896 р. він направив прохання на історико-
філологічний факультет зазначеного університету розглянути 
його твір «История запорожских казаков, т. ІІІ» в якості магістер-
ської дисертації. До прохання додавалося свідоцтво про складан-
ня магістерських екзаменів у Варшавському університеті з 24 ве-
ресня 1895 р. до 31 січня 1896 р. Після кількаразових відкладень 
магістерська дисертація Д. І. Яворницького була розглянута на за-
сіданні ради факультету 5 грудня 1897 р., але внаслідок непростої 
дискусії більшістю голосів (вісім проти двох) дисертацію україн-
ського вченого не допустили до публічного захисту172.

Лише за два роки, у березні 1900 р. Д. І. Яворницький від-
правив повторне прохання на ім’я ректора Казанського універ-
ситету. На цей раз унаслідок живої дискусії на раді історико-
філологічного факультету більшістю голосів (сім проти двох) ро-
бота вченого була прийнята і 6 травня 17 викладачів факультету 
мали у своєму розпорядженні по екземпляру праці для ознайом-
лення. Тільки 19 березня 1901 р. в результаті серйозної дискусії, 
під час якої піддалися обговоренню недоліки, зокрема відсутність 
критичного вивчення джерел, вибіркове використання наукової 

172 Чернієнко Д. А. Д. І. Яворницький у Казанському університеті (до 110-річчя захисту 
магістерської дисертації).  –  С. 51–52.

Казанський університет. Початок ХХ ст.
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літератури, описовість стилю і авторський суб’єктивізм, працю 
Д. І. Яворницького прийняли до захисту.

29 квітня 1901 р. на публічному засіданні історико-
філологічного факультету відбувся захист дисертації українсько-
го вченого. Опоненти відмітили репутацію Д. І. Яворницького як 
одного з найкращих знавців запорозької старовини, хоча і підда-
ли критиці вибірковість використання літератури та джерел, іде-
алізацію козацтва, ряд висновків дисертанта. Д. І. Яворницький 
гідно захищався, дозволяв собі жартувати і зізнавався в любові 
до Запорожжя. Врешті-решт, за присудження українському вче-
ному ступеня магістра російської історії проголосували вісім чле-
нів ради факультету, а проти висловилися двоє. 26 березня 1902 р. 
Д. І. Яворницький отримав у Канцелярії Московського універси-
тету магістерський диплом № 527 від 27 лютого 1902 р., здобутий 
у Казанському університеті173. Так завершився довготривалий про-
цес офіційного визнання Д. І. Яворницького як історика-вченого.

За цих обставин Д. І. Яворницький наполегливо шукав мож-
ливість виїхати з Москви в Україну. В українських колах Санкт-
Петербурга, очевидно, теж були обізнані в планах Д. І. Яворниць-
кого покинути Москву. Так, активний діяч Петербурзької україн-
ської громади, один із засновників Товариства ім. Шевченка в Пе-
тербурзі П. М. Саладилов у листі від 21 жовтня 1901 р. радив Дми-
тру Івановичу поїхати шукати місце роботи в Одесу, тримаючи го-
лову вище, «як заправський директор»174.

Але за вищевказаних обставин посада професора для 
Д. І. Яворницького здавалася недосяжною мрією. Так, лист про-
фесора Новоросійського університету, вченого-античника 
О. М. Деревицького від 22 жовтня 1902 р. свідчить, що Д. І. Явор-
ницький хотів стати лише приват-доцентом цього південного уні-
верситету. Втім, реалізувати цей задум було не просто. Із черго-
вого листа О. М. Деревицького від 2 листопада 1902 р. видно, що 
лист-відповідь Д. І. Яворницького не сповнений оптимізму. Не-
випадково Олексій Миколайович резюмував свої враження від 
нього: «Ваш лист наводить на сумні розмисли про мінливість долі 
ученого»175.

173 Чернієнко Д. А. Д. І. Яворницький у Казанському університеті (до 110-річчя захисту 
магістерської дисертації). –  С. 53–56.

174 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 505, 819.
175 Там само. –  Вип. 2. –  С. 152.
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Утім, уже на початку ХХ ст. Д. І. Яворницький мав нефор-
мальний високий авторитет в українських інтелектуальних ко-
лах, де його називали «паном професором», «шановним профе-
сором», «нашим професором»176. Це було реальне визнання за-
слуг ученого і педагога у справі творення національної науки і осві-
ти. У цьому контексті заслуговує на увагу лист українського гро-
мадського і політичного діяча, письменника І. Л. Липи від 10 берез-
ня 1903 р., який надіслав із Одеси до Москви Д. І. Яворницькому 
(«Пану Професору») запрошення взяти участь в україномовному 
альманасі, котрий організовувався177. Водночас не можна не помі-
тити, що наприкінці ХІХ –  на початку ХХ ст. Д. І. Яворницький 
увійшов в інтелектуальне співтовариство видатних діячів україн-
ського національного руху, яскравим свідченням чого є його епіс-
толярна спадщина.

Отже, в останній чверті ХІХ –  на початку ХХ ст. відбуло-
ся зародження і розвиток українського інтелектуального това-
риства Д. І. Яворницького, яке за своїм змістом стало науково-
культурно-освітнім, мало вертикальні та горизонтальні лінії вза-
ємодії. Цей процес пройшов кілька внутрішніх етапів. Початок 
утворення інтелектуальної співдружності українського вченого 
і педагога припадав на харківський період (1877–1885 рр.). По-
мітний розвиток його інтелектуального співтовариства відбував-
ся в петербурзький період (1885–1892 рр.). Тоді мережа україн-
ських контактів Д. І. Яворницького набула розгалуження як у пів-
нічній столиці імперії, так і в Наддніпрянщині, що супроводжува-
лося інтенсивною евристичною діяльністю в архівах та археоло-
гічних експедиціях. За часів вимушеного «відрядження» в Туркес-
тан (1892–1895 рр.), а затим під час служби в Царстві Польському 
(1895–1896 рр.) українські інтелектуальні комунікації Д. І. Явор-
ницького втратили певну динаміку, хоча й не припинялися. Мос-
ковський період діяльності вченого і педагога наприкінці ХІХ –  
на початку ХХ ст. позначився помітним розширенням його укра-
їнського інтелектуального співтовариства, неофіційним визна-
нням його заслуг відомими діячами українського національно-
культурного життя та офіційним визнанням із здобуттям магіс-
терського ступеня.

176 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 386, 397.
177 Там само. –  С. 403.



Розділ 3
Д. І. ЯВОРНИЦЬКИЙ 
У СТРУКТУРАХ УКРАЇНСЬКОГО 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
СПІВТОВАРИСТВА  
(від початку ХХ ст. до 1917 р.)

3.1. Біля витоків заснування  
Обласного музею імені О. М. Поля  
та організації ХІІІ Археологічного з’їзду 
в Катеринославі

На початку ХХ ст. розпочався катеринос-
лавський період діяльності Д. І. Явор-
ницького. Щоправда, з весни 1902 р. уче-

ний жив то у Москві, де залишався приват-доцентом Москов-
ського університету, то в Катеринославі, працюючи в Обласному 
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 Кате- 
ринославом1. У місті на Дніпрі талановитий вчений опинився 
в центрі українського інтелектуального життя.

Безсумнівно, першорядне значення в процесі утвердження 
українських інтелектуальних зв’язків у Катеринославі та навіть 
ширше –  у Придніпровському краї –  відігравав Обласний музей 
імені 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, етногра-
фом, фольклористом, всебічним знавцем і дослідником запорозь-

1 Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклорно-етнографічна діяль-
ність. –  К., 1972. –  С. 89, 93.
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кої старовини, а й від 
самого початку надав 
діяльності музею нау-
кового змісту й україн-
ської спрямованості2.

Питання про не-
обхідність відкриття 
Обласного музею іме-
ні О. М. Поля в Кате-
ринославі було поруше-
но офіційно у Катери-
нославському науково-
му товаристві 9 травня 

1901 р. Тоді голова цього наукового осередку В. В. Курилов зробив 
доповідь про заснування у місті Ботанічного саду з природничо-
історичним і археологічним музеєм при ньому. Катеринослав-
ський губернатор Ф. Е. Келлер запропонував пов’язати з організа-
цією Обласного музею ідею увічнення пам’яті О. М. Поля3. 16 бе-
резня 1902 р. загальне засідання Катеринославського наукового 
товариства розглянуло положення про музей імені О. М. Поля, де, 
зокрема, було визначено його мету та кошти4.

Визначальну роль в організації музею відіграли українські ді-
ячі. Це, насамперед, Д. І. Яворницький, який багаторазово ви-
ступав у пресі за створення в Катеринославі крайового історико-
археологічного музею на основі колекції О. М. Поля, котрій загро-
жував розпродаж. Окрім цього, Дмитро Іванович особисто пожерт-
вував новій культурній установі колекцію зібраних ним у Запоро-
зькому краї унікальних експонатів, яка, разом із колекціями київ-
ського професора В. Б. Антоновича та К. М. Мельник-Антонович, 
склала основу археологічного відділу музейної експозиції.

Вагомий внесок у створення музею зробив ще один щирий 
український інтелігент-патріот, педагог –  А. С. Синявський. Бу-

2 Дорошенко Дмитро. Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 роки). –  К., 2007. –  
С. 146, 151.

3 Освящение здания музея имени А. Н. Поля // Вестник Екатеринославского зем-
ства. –  1905. –  №  37. –  С. 936.

4 Бекетова В. М. Фінансово-економічне життя обласного музею в ХІХ –  першій по-
ловині ХХ ст. (до 1940 р.) / В. М. Бекетова // Наддніпрянська Україна: історичні 
процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол. : С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. –  Д., 
2010. –  Вип. 8. –  С. 93.

Посвідчення члена Катеринославського  
наукового товариства Д. І. Яворницького
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дучи директором Катеринослав-
ського комерційного училища, він 
своєю активною діяльністю по-
сприяв тому, щоб музейна експо-
зиція, яка спочатку тимчасово пе-
ребувала в Палаці князя Г. О. По-
тьомкіна, розмістилася у примі-
щенні училища й урочисто відкри-
лася 6 травня 1902 р.5, пізніше став-
ши частиною експозиції обласного 
музею.

Д. І. Яворницький і А. С. Си-
нявський були однодумцями. 
Окрім музейної справи, їх інтелек-
туальні інтереси поширювалися й 
на освіту. Лист А. С. Синявського 
до Д. І. Яворницького від 19 серп-
ня 1904 р. свідчить, що вони обго-
ворювали питання про читання Дмитром Івановичем лекцій у Ка-
теринославському комерційному училищі. Так, на 1904/05 н. р. 
планувалося 8 або навіть 11 лекцій «з місцевої історії»6. Співпра-
ця Д. І. Яворницького з А. С. Синявським тривала впродовж і на-
ступних років. Це не випадково, бо в Катеринославському ко-
мерційному училищі були зосереджені кадри педагогів-українців. 
У 1909 р. до них, наприклад, належали Є. С. Вировий, Д. І. Доро-
шенко, Б. Ф. Павловський, Г. Г. Черняхівський, В. Ю. Петрушев-
ський, В. А. Харцієв. Чимало з них опікувалися просвітянською 
діяльністю, були добре знайомі Д. І. Яворницькому. Ці педагоги 
під керівництвом директора училища А. С. Синявського вели ви-
кладання «в ліберальних тонах», а сам Антін Степанович міг ство-
рити у себе в закладі «лагідну українську атмосферу»7.

Експозиція Обласного музею імені О. М. Поля викликала ве-
ликий інтерес у місцевих жителів. Так, А. С. Синявський сповіщав 
Д. І. Яворницького 2 червня 1902 р. у листі з Катеринослава до Ка-

5 Бекетова В. М. Фінансово-економічне життя обласного музею в ХІХ –  першій по-
ловині ХХ ст. (до 1940 р.). –  С. 93.

6 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 471.
7 Синявський Антін. Вибране / Антін Синявський. –   К., 1993. –  С. 359, 363.

Український педагог  
і громадський діяч А. С. Синявський
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мишни Миргородського повіту 
Полтавської губернії про успішне 
функціонування музею та відвіду-
вання його 300-ми екскурсантів зі 
школярів та робітників8.

Того ж 1902 р. утворилася сис-
тема управління музеєм. Централь-
ною фігурою в ній став директор 
музею Д. І. Яворницький, заслуги 
якого були помічені як Катерино-
славським науковим товариством, 
так і Катеринославською губерн-
ською земською управою, від якої 
вчений отримав офіційне запро-
шення на директорство і дав згоду9. 
Тоді ж започаткували й Раду музею, 
що складалася із представників 
установ і пожиттєвих членів, які по-

клали початки музею. До останньої категорії належали Ф. Е. Кел-
лер, М. І. Миклашевський, М. В. Родзянко, С. А. Бродницький, 
С. М. Сучков, В. В. Курилов, Д. І. Яворницький, А. С. Синяв-
ський, І. Я. Акінфієв10.

У творенні музейної перлини Д. І. Яворницький об’єднав 
справжніх інтелектуалів, відомих громадських діячів, які були за-
кохані у старожитності. Одним із найближчих однодумців Дмитра 
Івановича у справі створення і розбудови музею був С. А. Брод-
ницький –  відомий громадський діяч міського і земського само-
врядування, голова Катеринославської повітової земської упра-
ви (1893–1917), гласний міської думи (1897–1917), голова Комісії 
народних читань, юрист та міський суддя.

В основі зближення Сергія Альбертовича з Дмитром Івано-
вичем була його зацікавленість українською людністю, її побу-

8 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 466.
9 Яворницька Серафима. Академік Д. І. Яворницький / Серафима Яворницька // Ча-

бан Микола. Сучасники про Яворницького. –  С. 11; 
 Сохань П. С. Видатний дослідник запорізького козацтва, полум’яний український 

патріот / П. С. Сохань, М. М. Олійник-Шубравська // Яворницький Дмитро. Твори: 
у 20 т. / Дмитро Яворницький. –  Т. 1. –  К.; Запоріжжя, 2004. –  С. 24.

10 Освящение здания музея имени А. Н. Поля. –  С. 937–938.

Голова Катеринославського 
наукового товариства професор  

В. В. Курилов
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том, традиціями та об-
рядами, небайдужість 
до проблем сільсько-
го буття, добре знаних 
ним по роботі у повіто-
вому земстві. До того ж 
земського діяча захо-
плювала мальовни-
ча природа українсько-
го села. С. А. Бродниць-
кий з великою повагою 
ставився до творчос-
ті Д. І. Яворницького. 
«Книжку Вашу я отри-
мав, –  писав він Дми-
тру Івановичу 4 квітня 
1903 р., –  і прочитав із 
великим задоволенням. 
Чудова малоросійська 
мова позитивно привела 
мене у захват». У дано-
му випадку йшлося про 
українську повість Д. І. Яворницького «Наша доля –  Божа воля» 
(1901), у якій містилися живі замальовки життя простих селян11.

С. А. Бродницький цікавився історичними пам’ятками, архе-
ологічними знахідками, належав до фундаторів Обласного музею 
імені О. М. Поля. У 1902 р. він увійшов до першого складу Ради 
музею, став пожиттєвим членом Ради, а впродовж 1906–1919 рр. 
був головою Ради музею. Перебуваючи на цій посаді, Сергій Аль-
бертович піклувався про великі й дрібні справи музейної устано-
ви, нерідко виступав з різноманітними ініціативами, допомагав 
Дмитру Івановичу утримувати музей у належному стані12.

11 Світленко С. І. Бродницький Сергій Альбертович / С. І. Світленко, В. Д. Мирон-
чук // Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: істо-
ричні нариси: у 2 т. –  Д., 2009. –  Т. 1. –  С. 312, 314; 

 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 3. –  С. 87.
12 Світленко С. І. Бродницький Сергій Альбертович. –  С. 314–315; Цимляко-

ва Т. Н. Материалы к истории Днепропетровского исторического музея в начале 
1900–1920 годов / Т. Н. Цимлякова // Роль музеїв у культурному просторі України й 
світу. –  Вип.11. –  Д., 2009. –  С. 48.

С. А. Бродницький і Д. І. Яворницький 
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До інтелектуального співто-
вариства Д. І. Яворницького нале-
жав ще один впливовий громад-
ський і державний діяч, предводи-
тель дворянства Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії 
(1886–1891), гласний губернсько-
го земства (1886–1906), голова Ка-
теринославської губернської зем-
ської управи (1900–1906), депутат 
ІІІ і ІV Державних дум (1911–1917) 
Російської імперії М. В. Родзянко. 
Як нащадок відомого українського 
роду, Михайло Володимирович ви-
являв глибоку зацікавленість істо-
рією, що створило міцну вісь при-
ятельських стосунків з Д. І. Явор-
ницьким. Із 1889 р. між двома діяча-

ми зав’язалося листування та спілкування. Невипадково М. В. Ро-
дзянко від початку заснування Обласного музею імені О. М. Поля 
надавав установі та її директору всіляку підтримку, зокрема запро-
понував спорудити окремий будинок земсько-міського музею, 
цікавився справами й колекціями музею, сприяв фінансуванню 
і поповненню експозиції старожитностями. За особливі заслуги 
у створенні музею 18 грудня 1906 р. Михайло Володимирович був 
обраний пожиттєвим почесним головою Ради музею13.

Ключову роль Д. І. Яворницького –  найавторитетнішого іс-
торика та археолога Катеринославщини –  у справі розбудови му-
зею неодноразово підкреслював Я. Г. Гололобов, відомий громад-
ський діяч, гласний Катеринославської міської думи (1897–1909), 
член Катеринославської міської управи (1901–1902), радник Ка-
теринославського губернського правління (1904). На початку 
ХХ ст. він теж доклав значних зусиль у справі створення Обласно-
го музею імені О. М. Поля.

13 Лазебник В. І. Родзянко Михайло Володимирович / В. І. Лазебник // Діячі держав-
ної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. –  
Д., 2009. –  Т. 1. –  С. 414, 418, 419; 

 Цимлякова Т. Н. Материалы к истории Днепропетровского исторического музея 
в начале 1900–1920 годов / Т. Н. Цимлякова. –  С. 49, 51.

Державний і земський діяч  
М. В. Родзянко



РОЗДІЛ 3.    Д. І. Яворницький у структурах українського   
інтелектуального співтовариства (від початку ХХ ст. до 1917 р.)  •131•

Інтелектуальні контакти між 
Дмитром Івановичем та Яковом Ге-
оргійовичем зав’язалися ще напри-
кінці ХІХ ст., а на початку ХХ ст. 
їх стосунки стали дружніми. Цьо-
му сприяла обопільна зацікавле-
ність історією України, передусім 
минувшиною запорозького коза-
цтва. Розвитку особистих стосун-
ків сприяло й те, що Дмитро Івано-
вич став хрещеним батьком молод-
шої доньки Гололобових Катери-
ни. Уже в листі до Д. І. Яворниць-
кого від 17 березня 1902 р. Я. Г. Го-
лолобов звертався як родич: «Доро-
гий Куме!»14.

На шляху створення музею 
було чимало труднощів. Чого вар-
та хоча б постанова міської думи з відмовою надати новій музей-
ній установі приміщення. Про цей факт Я. Г. Гололобов сповіщав 
Д. І. Яворницькому в листі від 2 липня 1902 р. Проте Яків Геор-
гійович не падав духом і висловлював впевненість: «Я вірю, що 
наше дитя –  музей виросте незабаром і переможе супротивників 
великою для них ганьбою. Вірю! Надія на Вас, батьку!»15

У 1903 р. в катеринославському інтелектуальному співтова-
ристві стали виявлятися прикмети конкурентної боротьби. Конф-
ронтація намітилася з боку доктора хімії й ординарного професо-
ра Катеринославського вищого гірничого училища, відомого гро-
мадського діяча, голови Катеринославського наукового товари-
ства та ініціатора створення при ньому природничо-історичного 
товариства В. В. Курилова. Вже у листі до Д. І. Яворницького від 
9 листопада 1903 р. Я. Г. Гололобов писав про «каверзи Курилова», 
які йому із С. А. Бродницьким вдалося з успіхом розбити. Судя-

14 Світленко С. І. Гололобов Яків Георгійович / С. І. Світленко, О. В. Дяченко // Дія-
чі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нари-
си: у 2 т. –  Д., 2009. –  Т. 1. –  С. 392, 394; Епістолярна спадщина академіка Д. І. Явор-
ницького. –  Вип. 3. –  С. 116, 117.

15 Світленко С. І. Гололобов Яків Георгійович. –  С. 394; Епістолярна спадщина акаде-
міка Д. І. Яворницького. –  Вип. 3. –  С. 117.

Громадський діяч Я. Г. Гололобов
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чи з цього листа, В. В. Курилов вже тоді почав плести інтриги про-
ти Д. І. Яворницького. Адже Я. Г. Гололобов писав: «За Курилова 
необхідно взятися. Він під Вас таку міну підводить в музеї, що не 
можна не обурюватися. Губернатора, і особливо Родзянка, він зо-
всім обкурив. Не можна працювати за таких умов, коли він на-
гвинчує їх за кутом»16.

Відкриття музею в тимчасовому приміщенні поставило на 
чергу денну питання про будівництво спеціальної музейної будо-
ви. У 1902 р. на засіданні губернської земської управи було зробле-
но доповідь про побудову приміщення музею за рахунок коштів гу-
бернського та повітового земств, дворянських представницьких 
установ, міського самоврядування, а також пожертвувань приват-
них осіб. Уже у жовтні 1902 р. приступили до створення проекту му-
зею, а в серпні 1903 р. –  до його спорудження, яке здійснювалося 
на відведеній міською думою 19–21 березня того ж року на ділян-
ці землі на Соборній площі на зразок «будинку Гофмана в Берліні», 
у неогрецькому (доричному) стилі. Спочатку очільником будівель-
них робіт був архітектор Г. І. Панафутін, а завершував будівництво 
Г. К. Сандецький. Бюджет будівельних робіт становив понад 96 тис. 
крб. Ці кошти надходили від губернського і повітових земств, місь-
кого самоврядування, дворянства, пожертв місцевих жителів17.

На початку 1903 р. особлива комісія у складі М. В. Родзян-
ка, С. А. Бродницького, С. М. Сучкова та В. В. Курилова вироби-
ла Статут ради музею, направлений через Катеринославського гу-
бернатора на затвердження міністром внутрішніх справ. До за-
твердження статуту рада музею деякий час функціонувала як ко-
місія Наукового товариства, а затим справа перейшла до рук Гу-
бернської земської управи. Остання, спираючися на дозвіл гу-
бернських земських зборів сесії 1904 р., до затвердження статуту 
ради музею, взяла на себе впорядкування адміністративної части-
ни за згодою із представниками дворянства, міста і Наукового то-
вариства та розподілила кімнати музейного приміщення.

Чимала частина приміщень музейної новобудови підпоряд-
ковувалася директору музею Д. І. Яворницькому. Це, зокрема, 

16 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 3. –  С. 119.
17 Освящение здания музея имени А. Н. Поля. –  С. 936; Бекетова В. М. Фінансово-

економічне життя обласного музею в ХІХ –  першій половині ХХ ст.  –  С. 94; Віхи 
музейної біографії: До 160-річчя Дніпропетровського історичного музею імені 
Д. І. Яворницького / авт. –  упоряд. Н. І. Капустіна і В. М. Бекетова. –  Д., 2009. –  C. 17.
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кімнати для археології, історії, ну-
мізматики і етнографії, як і кабі-
нет директора. У тематичних кім-
натах мали облаштувати відповідні 
відділи музею. Інша частина примі-
щень, а це зал зборів Наукового то-
вариства і препараторську, переда-
вали Катеринославському науко-
вому товариству. Правлінню цьо-
го ж товариства надавали й кімна-
ти для ботанічних колекцій і про-
мислового відділу та облаштуван-
ня природничо-історичного відді-
лу, в якому мав бути виділений від-
діл сільського господарства18.

Заснування історико-археоло- 
гічного музею сприяло розви-
тку українського національно-
культурного життя в Катеринославі. «Дмитро Іванович, –  згаду-
вав український письменник, поет, перекладач Олексій Ковален-
ко, –  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 прину-
ки, а на совість»19. Як встановила С. В. Абросимова, у 1905 р. в му-
зейному каталозі вміщено список жертвувателів, де зафіксовано 
165 фізичних і сім юридичних осіб20.

За умов поповнення музейної колекції особливого значен-
ня набував підбір музейних кадрів, насамперед хранителя му-
зею. Першим цю посаду обіймав український археолог та музей-
ник, живописець, громадський та політичний діяч В. І. Стромен-
ко. Приїхавши у Катеринослав із с. Веселе Олександрівського по-
віту Катеринославської губернії, він був у захваті він спілкування 
з Д. І. Яворницьким. У листі від 22 серпня 1901 р. Василь Іоанікі-
йович писав Дмитру Івановичу: «Ті хвилини, які я провів з Вами, 

18 История созданія обласного музея имени А. Н. Поля: Речь М. В. Родзянко // Віхи 
музейної біографії. –  C. VІІІ –  Х. –  [С. 80–82].

19 Коваленко Олексій. Спогади про Дмитра Івановича Яворницького / Олексій Кова-
ленко // Чабан Микола. Сучасники про Яворницького. –  С. 29.

20 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький в музейному співтоваристві свого часу. –  С. 150.

Громадський та політичний діяч  
В. І. Строменко
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будуть для мене завжде незабутніми і найкращими» і зізнавався, 
що набув від нього «сили і відваги», відчув у собі справжнє душев-
не воскресіння21.

В. І. Строменко виконував різні доручення Д. І. Яворницько-
го у Москві, Санкт-Петербурзі, Наддніпрянщині, зокрема ті, що 
стосувалися музею. У травні 1902 р. він оглянув музейну експози-
цію і спілкувався з В. В. Куриловим та А. С. Синявським, які при-
йняли його «дуже щиро й ласкаво». Звичайно, мова йшла про му-
зейні справи22.

Судячи з листів В. І. Строменка до Д. І. Яворницького періоду 
весни –  зими 1902 р., він бував у різних населених пунктах Кате-
ринославщини, цікавився численними старожитностями. Марш-
рут Василя Іоанікійовича пролягав через Олександрівськ, де він 
зустрічався з Я. П. Новицьким, а згодом чекав на нього в Покров-
ському, щоб відвідати могилу кошового отамана І. Сірка в Капу-
лівці. У Нікополі В. І. Строменко сподівався зустрітися з любите-
лем древностей, землевласником, мировим суддею і земським на-
чальником Г. Т. Гаркушевським. У полі зору Василя Іоанікійови-
ча був і власник маєтку Бодаківка Миргородського повіту Пол-
тавської губернії П. О. Малинка, у якого неодноразово гостював 
і проводив дослідження Д. І. Яворницький.

Звичайно, В. І. Строменко заїжджав у Катеринослав. Так, 
у грудні 1902 р. він знову побував у В. В. Курилова та А. С. Синяв-
ського, хоча не встиг до Я. Г. Гололобова та не застав С. А. Брод-
ницького. Із цих коротких зустрічей В. І. Строменко отримував 
інформацію про стан справ у катеринославській інтелектуаль-
ній спільноті, наприклад про суперечності між В. В. Куриловим 
і А. С. Синявським, про що повідомляв Д. І. Яворницькому. 11 лю-
того 1903 р. він повідомив Дмитру Івановичу в Москву про засідан-
ня у Катеринославського губернатора, де виробили Статут музею та 
затвердили його «на посаді». Так він став першим хранителем му-
зею і виконував цю відповідальну роботу в 1903–1904 та 1908 рр. 
Утім, В. І. Строменко хотів почути від Дмитра Івановича «Ваше 
щире батьківське слово» і поговорити «про любе і дороге нам укра-
їнське діло»23. Остання фраза є яскравим свіченням того, що Ва-

21 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 3. –  С. 483–484.
22 Там само. –  С. 486, 723.
23 Там само. –   С. 486–494, 638, 648, 723.
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силь Іоанікійович належав до переконаних представників україн-
ського інтелектуального співтовариства Д. І. Яворницького.

До того ж, у листі від 13 лютого 1903 р. В. І. Строменко спові-
щав Д. І. Яворницького про своє знайомство з українським пись-
менником, учителем М. Л. Кузьменком; про очікуваний приїзд 
українського письменника й видавця А. Ф. Кащенка та підготовку 
Шевченкових роковин у Катеринославі, запланованих на 15 бе-
резня 1903 р. Але, очевидно, з цим заходом не все було просто, 
бо 16 березня В. І. Строменко писав у Москву Д. І. Яворницькому: 
«Завтра (тобто лише 17 березня –  С. С.) ми будим святкувать ро-
ковини Шевченка. Спасибі таки Кузьменкові –  спорудив діло»24.

Уже в день призначення В. І. Строменка хранителем музею 
перед ним було поставлене завдання знову перевезти музей до 
Потьомкінського палацу та зробити каталог. 2 березня 1903 р. він 
сповіщав Д. І. Яворницького, що музей вже перевезено і відбува-
ється його впорядкування. 9 березня В. І. Строменко зробив до-
повідь на засіданні ради музею про завершення перевезення й 
впорядкування експозиції, яку затвердили. Втім, виявилося, що 
між В. В. Куриловим та А. С. Синявським посилилися супереч-
ності, а тому В. І. Строменко перебував «між ними так, як той 
лоцман між камінюччям на Ненаситці». За умов конкурентної 
боротьби в катеринославському інтелектуальному співтовари-
стві хранитель музею міг відверто розмовляти лише з Я. Г. Голо-
лобовим –  «щирою і доброю людиною».

Відсутність Д. І. Яворницького в Катеринославі давалася 
взнаки. 28 березня 1903 р. В. І. Строменко зазначав, що місце-
ві газети вже місяць оповіщають про приїзд Д. І. Яворницького. 
А 30 жовтня того ж року він писав у Камишну: «Коли Ви, Дми-
тро Іванович, заглянете в Катеринослав, бо без Вас аж моторошно 
отут сидіти та слухать, що там тебе збираюця з’їсти»25.

Окрім побудови спеціального нового приміщення для му-
зею на Катерининському проспекті особливого значення на-
бувала широка евристична діяльність у справі збирання різ-
номанітних старожитностей для нової музейної експозиції. 
Для виконання цього завдання Д. І. Яворницький не шкоду-
вав ані власних сил, ані часу. У 1904–1905 рр. за його ініціа-

24 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 3. –  С. 494–495, 497–
498.

25 Там само. –  С. 494, 496, 497, 499, 503.
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тивою було організовано і прове-
дено цілу низку археологічних та 
етнографічних експедицій, об-
стеження церков по Катеринос-
лавській губернії для збиран-
ня старовинних пам’яток і попо-
внення музейної колекції. Тіль-
ки на проведення етнографічних 
досліджень та експедицій хар-
ківським етнографом В. О. Ба-
бенком у межах Катеринослав-
ської губернії земство виділило  
5 тис. крб26.

Ще остаточно не переїхавши 
до Катеринослава, Д. І. Яворниць-
кий опікувався організацією в цьо-
му місті ХІІІ Археологічного з’їзду, 

який розглядався вченим як важливий фактор прискорення від-
криття нового крайового музею. Очевидно, проведення такого 
помітного форуму в Катеринославі було потрібно і для його утвер-
дження в інтелектуальному співтоваристві.

Питання про проведення ХІІІ Археологічного з’їзду в Кате-
ринославі вперше постало під час роботи ХІІ Археологічного фо-
руму в Харкові. Саме там делегати від Катеринослава Я. Г. Гололо-
бов, А. С. Синявський та М. В. Чехов розпочали зондувати ґрунт 
стосовно проведення наступного з’їзду в рідному місті та пропа-
гувати Катеринослав. За умов, коли спочатку лише частина нау-
ковців схилялася до цієї пропозиції, а решта пропонувала Кате-
ринодар, Томськ або Ташкент, у самих катеринославців стали за-
крадатися сумніви в реалістичності свого задуму. Проте вони на-
дихалися надією і впевненістю, що ідея катеринославського з’їзду 
буде реалізована за безпосереднього й енергійного керівництва 
Д. І. Яворницького. Визначальною стала підтримка ініціаторів ка-
теринославського з’їзду графинею П. С. Уваровою, яка розвіяла 
їхнє занепокоєння27. Д. І. Яворницький не приїхав на ХІІ Архео-
логічний з’їзд у Харкові через складні відносини з керівництвом 

26 Бекетова В. М. Фінансово-економічне життя обласного музею в ХІХ –  першій по-
ловині ХХ ст. (до 1940 р.). –  С. 94; Віхи музейної біографії. –  С. 17.

27 ДНІМ. –  Арх –  13274/КП –  70906.

Графиня П. С. Уварова
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Харківського університету, а також розбіжності з Д. І. Багалієм та 
іншими харківськими істориками. Однак це не вплинуло на рі-
шення про проведення наступного ХІІІ Археологічного з’їзду28.

У результаті на ХІІ Археологічному з’їзді в Харкові ухвалили, 
що черговий подібний науковий форум має пройти у Катерино-
славі. З літа 1902 р. справами підготовки археологічного з’їзду 
і відкриття музею в Катеринославі займався А. С. Синявський, 
знаючи всі особливості перебігу подій, що було важливо за умов 
відсутності Д. І. Яворницького. Того ж року обговорення підго-
товки з’їзду розпочалося на засіданнях Катеринославського на-
укового товариства, хоча й не вирізнялося діловитістю. Про це 
свідчить лист А. С. Синявського до Д. І. Яворницького від 22 ве-
ресня 1902 р., де зазначалося: «Сьогодня, вдумавшись в то, що ді-
ялось у нас вчора на засіданні трудно буде у нас вести підготови-
тельні роботи, що аж серце падає!» На згаданому засіданні ухвали-
ли направити Я. Г. Гололобова, В. В. Курилова та А. С. Синявсько-
го у січні 1903 р. до Москви для роботи в Попередньому комітеті, 
створеному для підготовки катеринославського з’їзду. З листа ви-
дно, що А. С. Синявський потребував допомоги з боку Д. І. Явор-
ницького у виробленні питань для постановки на цьому заході29.

Лише за кілька місяців ситуація змінилася на краще, що 
дало можливість А. С. Синявському написати Д. І. Яворницькому 
у грудні 1902 р.: «Тепер все стало на повну ступень. Все буде га-
разд –  буде і музей, буде і вдячна робота на користь нашого рід-
ного краю». Напевно, оптимізм  А. С. Синявського ґрунтувався на 
тому, що 29 листопада 1902 р. відбулося перше засідання Катери-
нославського підготовчого комітету, головою якого став Катери-
нославський губернський предводитель дворянства М. І. Микла-
шевський, а секретарем –  помічник правителя канцелярії Кате-
ринославського губернатора Я. Г. Гололобов30.

Новий імпульс у справі підготовки катеринославського з’їзду 
було надано 4–6 січня 1903 р., коли в Москві відбулися три засі-
дання спеціально створеного попереднього комітету з проведен-
ня в Катеринославі ХІІІ Археологічного з’їзду під головуванням 

28 Ковальова Ірина. Стосунки Д. І. Яворницького з Московським археологічним това-
риством / Ірина Ковальова // Осягнення історії: зб. наук. пр. на пошану професора 
М. П. Ковальського з нагоди 70-річчя. –  Острог; Н. -  Й., 1999. –  С. 315.

29 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 467.
30 Там само. –  С. 468, 681, 694.
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графині П. С. Уварової. Під час діяльності цього комітету було 
чітко визначено завдання й напрями роботи майбутнього з’їзду, 
його конкретне місце проведення. У засіданнях Московсько-
го попереднього комітету брали участь Я. Г. Гололобов, В. В. Ку-
рилов, А. С. Синявський та Д. І. Яворницький, причому троє 
останніх виступали31. Д. І. Яворницький брав участь у роботі ко-
мітету, будучи обраним від Московського археологічного това-
риства, про що був сповіщений ще 29 грудня 1902 р.32

Московський попередній комітет відігравав особливу роль, 
адже його діячі допомагали організацією, керівництвом, ко-
штами та розкопками в різних пунктах Катеринославщини. 
Крім того, організація ХІІІ Археологічного з’їзду стала справою 
дев’яти місцевих комітетів, які діяли в Катеринославі, Харкові, 
Києві, Одесі, Сімферополі, Чернігові, Полтаві, Новочеркаську 
та Воронежі33.

Утім, справа організації катеринославського з’їзду надалі не 
набула належного динамізму. Це, насамперед, стосувалося Ка-
теринослава. Вже на початку 1903 р. підготовка археологічно-
го з’їзду загальмувалася через інтриги між деякими представни-
ками катеринославської інтелігенції. 24 лютого 1903 р. А. С. Си-
нявський сповіщав про це Д. І. Яворницького: «Увесь сей час 
я в такому настрої, що хочу все залишити, всяку участь в роботі 
по з’їзду. Скільки я вже виніс прикростей, скільки витерпів об-
раз, що більше вже душа моя не здола терпіти. Ніколи нічого я не 
зробив а ні на крихотку зла. Навіть до всіх був душею і серцем при-
хильний. Тепер мене ні за що Курилов ображає, під’їдає, підкопу-
ється… Що ж буде далі?!»34.

У той час А. С. Синявський закидав і Д. І. Яворницькому 
щодо об’єднання з професором Вищого гірничого училища, го-
ловою Наукового товариства В. В. Куриловим, але протягував 
Дмитру Івановичу щиро «товариську руку». Водночас настрій 

31 Синявский А. К ХІІІ археологическому съезду // Летопись Екатеринославской Уче-
ной архивной Комиссии / А. Синявский. –  Екатеринослав, 1904. –  С. 225–226; 

 Правила тринадцятого археологического съезда в Екатеринославе в 1905 г. и прото-
кол заседаний Предварительного комитета 4–6 января 1903 г. –  М., 1903.

32 Ковальова Ірина. Стосунки Д. І. Яворницького з Московським археологічним това-
риством. –  С. 316.

33 Известия ХІІІ Археологического Съезда в Екатеринославе. 15–27 Августа 
1905 года. –  Х., 1905. –  С. 9.

34 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 469.
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А. С. Синявського був настільки кепський, що він розмірковував 
про вихід зі складу попереднього комітету. «Коли тепер не про-
ходе засідання, –  писав Антін Степанович  Д. І. Яворницькому, –  
щоб один пан не підкладав свині, що ж буде далі, коли почнеться 
робота?!»35. Проте в 1903 р. дружні стосунки між Д. І. Яворниць-
ким і В. В. Куриловим ще не зіпсувалися36.

Безсумнівно, непорозуміння та чвари серед відомих постатей 
катеринославської інтелігенції не сприяли підготовці наукової по-
дії справді всеросійського і всеукраїнського масштабу, яким мав 
стати ХІІІ Археологічний з’їзд. Проте, попри суб’єктивні труд-
нощі, справа підготовки відкриття музею й археологічного з’їзду 
просувалася вперед. При цьому особливу позитивну роль вже тоді 
відігравав Д. І. Яворницький. Під час виїздів Дмитра Івановича до 
Москви ця робота помітно пригальмовувалася. «Тут все з Вашим 
виїздом затихло, –  писав А. С. Синявський до Д. І. Яворницько-
го з Катеринослава в Москву 16 травня 1903 р., –  всі сидять по ку-
точкам за своїм офіційним ділом»37.

9 листопада 1903 р. секретар катеринославського підготов-
чого комітету писав Д. І. Яворницькому в Миргородський повіт 
Полтавської губернії, що його приїзд у Катеринослав «не тільки 
бажаний, але й необхідний». Маючи одного разу «гарячу розмо-
ву» з губернатором з приводу археологічного з’їзду, Яків Георгійо-
вич категорично заявив, що «єдина надія наша» –  Д. І. Яворниць-
кий. Погодившись із цим, губернатор усе ж таки прислухався і до 
В. В. Курилова, підтримавши пропозицію останнього стосовно 
видання спеціального збірника праць до з’їзду. Певно, розбіжнос-
ті у баченні концентрації сил і коштів привели до того, що 23 лис-
топада 1903 р. Я. Г. Гололобов написав Д. І. Яворницькому про не-
обхідність скликання засідання підготовчого комітету у справі ар-
хеологічного з’їзду38.

Тим часом морально-психологічна обстановка в процесі під-
готовки ХІІІ Археологічного з’їзду не поліпшувалася, причиною 
чого стали, вірогідно, насамперед честолюбні амбіції, що призво-

35 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 469.
36 Савчук В. С. В. В. Курилов і Д. І. Яворницький: спектр взаємовідносин на тлі куль-

турного життя Катеринослава. –  С. 23.
37 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 470–471.
38 ДНІМ. –  Арх –  13275/КП –  70907; 
 Там само. –  Арх –  13272/ КП –  70904.
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дили до суперництва між провідними діячами катеринославської 
інтелігенції як лідерами певного інтелектуального співтовари-
ства. Так, у листі Я. Г. Гололобова до Д. І. Яворницького у Москву 
від 22 березня 1904 р. містилися звістки про те, що «Курилов з під-
копами проти Вас (Яворницького –  С. С.)», що «Курилов такі ями 
риє». Ці свідчення дають підстави припустити, що негативний пе-
релом у стосунках між Д. І. Яворницьким і В. В. Куриловим, який 
стався пізніше, у 1905 р., з початком роботи нового будинку му-
зею, мав свої витоки ще у 1904 р.39

Четвертого травня 1904 р. у Катеринославській губерн-
ській земській управі відбулося перше в тому році засідання під-
готовчого комітету до ХІІІ з’їзду. Головувала на цьому зібранні 
сама графиня П. С. Уварова. Серед присутніх, а в управу прибу-
ли М. І. Миклашевський, В. В. Князев, М. В. Родзянко, В. І. Ма-
лама, С. А. Бродницький, А. С. Синявський, В. В. Курилов, 
Я. Г. Гололобов та ін., був і Д. І. Яворницький. Комітет вирішував 
організаційні питання. Зокрема, занепокоєння присутніх ви-
кликав той факт, що на 3 тис. вже розісланих різним особам про-
грам і друкованих запитів з археології, історії та етнографії краю 
отримали лише 192 відповіді, з яких більш-менш цінних налічу-
валося тільки 6840.

У серпні 1904 р. Я. Г. Гололобов інформував Д. І. Яворниць-
кого про видрукування й розсилку програм та циркулярів, а та-
кож про своє розпорядження в канцелярії Катеринославського 
губернського предводителя дворянства і водночас Катеринослав-
ського підготовчого комітету М. І. Миклашевського про те, щоб 
уся кореспонденція по археологічному з’їзду потрапила особис-
то до Д. І. Яворницького по його приїзду41. Це є ще одним додат-
ковим свідченням тієї першорядної ролі, яку відігравав Дмитро 
Іванович у Катеринославі під час підготовки ХІІІ Археологічно-
го з’їзду.

Між тим Катеринославське відділення Московського попе-
реднього комітету збирало необхідні відомості, а дворянство, зем-
ство і місцеве самоврядування відпустило кошти на будівництво 

39 ДНІМ. ВР. –  Арх –  13289/ КП –  70921; 
 Савчук В. С. В. В. Курилов і Д. І. Яворницький: спектр взаємовідносин на тлі куль-

турного життя Катеринослава. –  С. 25.
40 Синявский А. К ХІІІ археологическому съезду. –  С. 231.
41 ДНІМ. –  Арх –  13273/ КП –  70905.
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Обласного музею імені О. М. Поля, який мав відкритися до по-
чатку з’їзду. Величезну енергію, активну діяльність і відповідаль-
ність у справі побудови нового музею продемонстрував Д. І. Явор-
ницький.

Щоб приділяти належну увагу своєму дітищу, Дмитро Іва-
нович навіть фактично звільнився від викладацької діяльності 
в Московському університеті. Задля впорядкування музейних ма-
теріалів, проведення додаткових розкопок у Катеринославській, 
Херсонській та Полтавській губерніях та створення виставки-
експозиції в новому музеї з нагоди з’їзду Д. І. Яворницький взяв 
річну відпустку42.

У ці роки творче життя Д. І. Яворницького вирізнялося ак-
тивною організаційною, науковою та педагогічною діяльністю, 
яка сприяла становленню його інтелектуального співтовариства 
як ученого і педагога. Ритм його інтелектуального життя передба-
чав продовження археологічних розкопок; збір історичних, етно-
графічних, фольклорних та лексикографічних матеріалів; органі-
зацію музейних виставок, куди надходили експонати від україн-
ських культурних діячів різних губерній; участь у роботі науково-
го товариства, губернської вченої архівної комісії, видання науко-
вих праць; спроби займатися викладацькою діяльністю, читання 
публічних лекцій з української історії43.

Одночасно з підготовкою до відкриття Обласного музею 
і ХІІІ Археологічного з’їзду в Катеринославі Д. І. Яворницький 
розпочав облаштування свого постійного помешкання. Непо-
далік від музею він придбав у одного з катеринославських інте-
лектуалів, викладача духовної семінарії Г. І. Маркевича, земель-
ну ділянку, де в 1904–1905 рр. побудував власний будинок44. 
Цей славнозвісний «курінь» на довгі десятиліття став одним із 
центрів тяжіння його інтелектуального співтовариства у місті  
на Дніпрі.

42 Сохань П. С. Видатний дослідник запорізького козацтва, полум’яний український 
патріот. –  С. 24–25; 

 Известия ХІІІ Археологического Съезда в Екатеринославе. 15–27 Августа 
1905 года. –  С. 9.

43 Сохань П. С. Видатний дослідник запорізького козацтва, полум’яний український 
патріот. –  С. 25.

44 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький в соціальному контексті Наддніпрянщини кінця 
ХІХ –  початку ХХ ст. –  С. 23.
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Усе своє життя Д. І. Яворницький дотримувався чіткого 
ритму. Він ніколи не палив, не вживав спиртного, харчувався 
невибагливо: на сніданок улюбленою стравою був чай з медом, 
а на вечерю –  кисле молоко та білі сухарі. Любив як розумову, 
так і фізичну працю. На сон відводив мало часу: засинав о 12-й 
ночі, а прокидався о 5-й ранку45. Секрет довголіття Д. І. Явор-
ницького полягав у тому, що все своє тривале життя він присвя-
тив улюбленій справі, до якої залучав численних однодумців.

Незважаючи на «смутний час», у який вступило суспільство 
вже на початку революційних подій 1905 р., Д. І. Яворницький не-
похитно прямував до втілення ідеї відкриття ХІІІ Археологічного 
з’їзду та нового приміщення крайового музею. Проте наростання 
революції викликало серйозні побоювання серед інтелігенції щодо 
можливості проведення катеринославського з’їзду. Так, В. О. Ба-
бенко у листі до Д. І. Яворницького від 12 квітня 1905 р. запиту-
вав із с. Верхній Салтов Харківської губернії, «коли саме передба-
чено призначити з’їзд?». В. П. Горленко у листі до того ж адресата 
від 4 червня 1905 р. переповідав чутки з Полтави, що питання про 
проведення з’їзду в Катеринославі «піддається сумніву»46.

Улітку 1905 р. революційний рух наростав. Повстання на панцер-
нику «Потьомкін» та революційні події в Одесі сколихнули всю кра-
їну. Відгукнувся на них і пролетаріат Катеринослава. Начальник Ка-
теринославського охоронного відділення спішно сповіщав Департа-
мент поліції в телеграмі від 16 червня 1905 р., що «за прикладом Оде-
си в м. Катеринославі підготовляються днями робітничі заворушення 
і загальний страйк». Далі відмічалося, що «дрібні часткові страйки від-
буваються майже щоденно. Настрій робітників піднесений»47.

За умов помітного загострення суспільно-політичної ситуа-
ції в країні міністр внутрішніх справ визнав необхідним відклас-
ти проведення низки освітніх заходів, зокрема всі курси для вчи-
телів та вчительок, з’їзди педагогів до більш спокійного часу. При 
цьому він висловив сумнів, наскільки бажане проведення XIII Ар-
хеологічного з’їзду в Катеринославі. 17 червня 1905 р. попечитель 

45 Шаповал Іван. В пошуках скарбів. Докум. оповідання / Іван Шаповал. –  К., 1983. –  
С. 230, 231.

46 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 17, 117.
47 Екатеринославщина в революции 1905–1907 гг.: докум. и матер. / редкол.: А. Я. Па-

щенко (отв. ред.) и др.; сост.: Б. Я. Брикер, Р. Ф. Немец, Е. Е. Сергеева, Е. Г. Щипи-
цина; вступ. ст. П. Л. Варгалюка. –  Д., 1975. –  С. 118.
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Одеського учбового округу направив цю інформацію Катеринос-
лавському губернатору. Проте відповідь надійшла через декілька 
днів, на що були серйозні причини48.

Тим часом протестні настрої в середовищі катеринослав-
ського пролетаріату набули вже більш політичної спрямованос-
ті. 18 червня відбулися збори робітників катеринославських під-
приємств, на яких було ухвалено рішення розпочати у понеді-
лок 20 червня загальний політичний страйк на знак солідарності 
з пролетаріатом Одеси та моряками-потьомкінцями49.

20 червня 1905 р. очікуваний загальний політичний страйк 
став фактом і помітно розростався, про що того ж дня було спові-
щено Департамент поліції. Чисельність страйкуючих у місті дося-
гла 8 тис. осіб і зростала наступними днями. Характерними при-
кметами цих червневих днів у Катеринославі стали неодноразові 
демонстрації та мітинги, які проходили під гаслами «Геть самодер-
жавство!», «Геть війну!», «Бий поліцію», «Хай живе свобода!», по-
стійно розсіювалися поліцією за допомогою козаків. 21–22 черв-
ня 1905 р. у різних районах Катеринослава відбувалися збройні зі-
ткнення робітників-демонстрантів із козаками та поліцією. На-
слідком стрілянини стали перші поранені і вбиті із сотнею 20-го 
Донського козачого полку, наслідком чого стали чотири поранені, 
один з яких помер уночі. Під час страйку більшовики Катерино-
слава вирішили скористатися ситуацією і стали закликати робіт-
ників готуватися до збройного повстання50.

Для утримання контролю над ситуацією в місті царська вла-
да ввела регулярні війська на територію Державного банку, казна-
чейства, залізничної станції «Катеринослав», у трамвайне депо, на 
електростанцію та водокачку. Наприкінці червня –  на початку лип-
ня 1905 р. останні прояви загального страйку було ліквідовано51.

48 Державний архів Дніпропетровської області (далі –  ДАДО). –  Ф. 11, оп. 1, спр. 497, 
арк. 1, 2.

49 Екатеринославщина в революции 1905–1907 гг. –  С. 118–119; 
 Хроника революционного рабочего движения на Украине (1900–1917): справ. / 

редкол.: В. Г. Сарбей (отв. ред.) и др.; сост. Ю. П. Лавров (руков. кол.) и др. –  К., 
1987. –  С. 84.

50 Екатеринославщина в революции 1905–1907 гг. –  С. 128, 129, 130, 134, 135; 
 Лось Ф. Є. Революція 1905–1907 років на Україні / Ф. Є. Лось. –  К., 1955. –  

С. 175; 
 Хроника революционного рабочего движения на Украине (1900–1917). –  С. 84–85.
51 Там само. –  С. 84.
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Лише 24 червня 1905 р., коли за певними прикметами черв-
невий страйк пішов на спад, в. о. Катеринославського губернато-
ра повернувся до питання про ХІІІ Археологічний з’їзд. Так, по-
печителю Одеського учбового округу він сповіщав, що внаслідок 
«крайньо тривожного настрою населення м. Катеринослава» вва-
жає небажаним проведення XIII Археологічного з’їзду в Катери-
нославі52.

17 липня 1905 р. міністр народної освіти, стривожений до-
несенням Катеринославського губернатора, зробив запит до го-
лови Імператорського Московського археологічного товариства 
графині П. С. Уварової стосовно можливості відкласти Катери-
нославський з’їзд на зручніший час. Прасков’я Сергіївна відпо-
віла міністру, що не вірить усім страхам і вважає в інтересах спра-
ви і навіть внутрішньої політики наполягати на відкритті й про-
веденні археологічного з’їзду в Катеринославі53. Однак на деякі 
на обмежувальні заходи влади графиня не могла не погодитися. 
Про це свідчить її лист до  Д. І. Яворницького від того ж 17 липня 
1905 р., в якому вона сповістила про рішення не запрошувати на 
катеринославський з’їзд закордонних вчених, у тому числі гали-
чан, за яких клопотався Дмитро Іванович54.

Аналогічну позицію П. С. Уварова зайняла і в листі до Кате-
ринославського губернатора від 22 липня 1905 р., де вона висло-
вила впевненість, що «науковий бік справи не може постражда-
ти», і з’їзд не може викликати заворушень. Водночас П. С. Ува-
рова погодилась відмовитись від екскурсій учасників з’їзду по гу-
бернії, а також обмежитись археологічними розкопками в самому 
місті. Голова Імператорського Московського археологічного това-
риства планувала прибути до Катеринослава 2–3 серпня 1905 р. 
і дуже сподівалася тоді остаточно переконати губернатора у до-
цільності проведення з’їзду55.

Про те, що напередодні наукового форуму обстановка в Ка-
теринославі була неспокійною, свідчить лист А. А. Скриленко –  
українського археолога та музейної діячки, запрошеної Д. І. Явор-
ницьким із Києва працювати хранителем Катеринославського 

52 ДАДО. –  Ф. 11, оп. 1, спр. 497, арк. 2.
53 Там само, арк. 3–3 зв.
54 ДНІМ. ВР. –  Арх –  20657/КП –  86596.
55 ДАДО. –  Ф. 11, оп. 1, спр. 497, арк. 3–3 зв.
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музею імені О. М. Поля. В її листі з Катеринослава від 23 липня 
1905 р. до Д. І. Яворницького, який в той час перебував у Ново-
московську, добре відтворено загальну атмосферу тодішнього гу-
бернського міста: «Получила я оба ваши письма и больше всего 
радуюсь тому, что вы до сих пор живы и благополучны; не удив-
ляйтесь моим словам, потому что я уже до того напугана, что сама 
себя не узнаю. У нас ежедневно происходит резня и в городе та-
кие ужасы, что мы с Бабенко боимся ходить в музей после обеда, 
чтобы вечером не попасться какой-нибудь толпе сброда, которые 
разгуливают повсюду и везде бьют и режут. В такое побоище по-
пали мы с ним 20 июля, отправляясь на заседание в земскую упра-
ву, и до сих пор не могу придти в себя от страха. … да и ходить 
по улицам вообще не безопасно, ибо из окон стреляют. Боже, что 
здесь происходит! Сегодня воскресенье и опять готовится побои-
ще; в газетах предупреждают жителей, чтобы запирались»56.

28 липня 1905 р. Катеринославський губернатор направив 
лист-відповідь графині П. С. Уваровій. У ньому він вказав, що 
проведення археологічного з’їзду в Катеринославі в цьому році 
вважає не тільки не бажаним, а й важким для виконання через на-
строї в місті та недоречність скупчення в Катеринославі сторон-
ньої публіки, публічних засідань, які можуть призвести «до вели-
ких ускладнень»57.

Серпень 1905 р. позначився подальшим наростанням рево-
люційних настроїв серед різних верств населення Катериносла-
ва. Вже на початку місяця до місцевої охранки почали надходити 
дані про те, що робітники низки катеринославських заводів, осо-
бливо Брянського, невдоволені адміністрацією через невиконан-
ня їхніх вимог під час червневого страйку і сподіваються органі-
зувати в середині поточного місяця новий загальний політичний 
страйк. Дещо пізніше стало відомо, що загальний страйк і навіть 
заворушення намічені на 16 серпня, що стало предметом активної 
агітації робітників Брянського заводу. Водночас не вщухали мир-
ні економічні страйки булочників, палітурників, сундучників, че-
моданщиків, шпалерників та службовців у друкарні газети «Вест-
ник Юга», які закінчувалися компромісними угодами з хазяями58.

56 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 492–493.
57 ДАДО. –  Ф. 11, оп. 1, спр. 497, арк. 4–4 зв.
58 Екатеринославщина в революции 1905–1907 гг. –  С. 152–153.
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Усе це спричинило подальше офіційне листування щодо мож-
ливості проведення ХІІІ Археологічного з’їзду в Катеринославі. 
Щоб відстояти XIII Археологічний з’їзд у Катеринославі, графи-
ня П. С. Уварова була змушена звернутися телеграмою до міністра 
народної освіти, де виклала свою точку зору і позицію Катеринос-
лавського губернатора. Генерал-майор Глазов дійшов думки до-
зволити проведення з’їзду, якщо міністр внутрішніх справ попе-
редньо дасть свою згоду. Про це 8 серпня було сповіщено телегра-
мою Катеринославського губернатора. Наступного дня із Санкт-
Петербурга надійшла ще одна телеграма –  від товариша міністра 
внутрішніх справ сенатора П. М. Дурново, в якій відповідальність 
за проведення з’їзду по суті перекладалася на губернську владу. За 
цих обставин Катеринославському губернатору нічого не залиша-
лося, як доповісти того ж дня міністру внутрішніх справ про «від-
сутність місцевих перешкод» і про дозвіл графині П. С. Уваровій 
приступити до організації XIII Археологічного з’їзду в Катери-
нославі, який мав відкритися 15 серпня 1905 р.59

Напередодні відкриття археологічного з’їзду, о 2-й годині дня 
в неділю 14 серпня 1905 р. в культурному житті міста відбулась не-

59 ДАДО. –  Ф. 11, оп. 1, спр. 497, арк. 7–8.

Потьомкінський палац, де відбувся ХІІІ Археологічний з’їзд
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пересічна подія –  урочисто освячено й відкрито спеціально побу-
доване приміщення для Обласного музею імені О. М. Поля. Тим 
самим мрія Д. І. Яворницького стала дійсністю. Урочиста церемо-
нія була назавжди закарбована на пам’ятній фотографії, що дає 
можливість відновити перелік всіх історичних осіб, причетних 
до будівництва і відкриття музею та належних до інтелектуально-
го кола спілкування директора установи Д. І. Яворницького. Це, 
зокрема, Катеринославський губернатор О. Б. Нейдгарт, довічні 
члени ради музею імені О. М. Поля: голова земської губернської 
земської управи М. В. Родзянко, голова Катеринославського гу-
бернського дворянства М. І. Миклашевський, директор Катери-
нославського комерційного училища А. С. Синявський, голова 
Катеринославської повітової земської управи С. А. Бродницький, 
професор Вищого гірничого училища В. В. Курилов, власне сам 
Д. І. Яворницький, голова ХІІІ Археологічного з’їзду в Катеринос-
лаві та голова Московського археологічного товариства графиня 
П. С. Уварова, професори Харківського університету Д. І. Багалій, 
Є. К. Редін, В. П. Бузескул, попечитель Харківського навчально-
го округу М. М. Алексєєнко, член розпорядчого комітету ХІІІ Ар-
хеологічного з’їзду Я. Г. Гололобов, міський голова Катериносла-
ва О. Я. Толстиков, член міської управи І. Я. Езау, єпископ Кате-
ринославський і Таганрозький Преосвященний Семіон, а також 
гласні губернського земства та міської думи, делегати ХІІІ Архео-
логічного з’їзду60. Багатьох із перелічених осіб, звичайно, не мож-
на запідозрити в українських симпатіях, але, об’єктивно, сприяю-
чи відкриттю музею, вони, хоча й несвідомо, прислужилися спра-
ві збереженню історичної пам’яті українського народу. Водночас 
їх співпраця з Д. І. Яворницьким свідчить, що його інтелектуальні 
контакти, нерідко дуже плідні, виходили за межі його українсько-
го інтелектуального співтовариства.

Рівно за добу, о 2-й годині дня 15 серпня 1905 р. в урочистій 
залі Потьомкінського палацу вчасно відкрився ХІІІ Археологічний 
з’їзд. На церемонії відкриття були присутні офіційні персони: Ка-
теринославський губернатор О. Б. Нейдгардт, губернський предво-
дитель дворянства М. І. Миклашевський, голова губернської зем-
ської управи М. В. Родзянко, міський голова О. Я. Толстиков, попе-

60 Віхи музейної біографії. –  С. 92–93.
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читель Одеського учбового округу Х. П. Сольський та попечитель 
Харківського навчального округу М. М. Алексєєнко.

Головувала на з’їзді графиня П. С. Уварова. Цікаво, що губер-
натор О. Б. Нейдгарт акцентував на тому, що це третій археологіч-
ний з’їзд «у межах Украйни», який проходить у губернії, де бачи-
ли в степах «славних товаришів Січі Запорізької, тих міцних ду-
хом і тілом чубатих рицарів». Цю ж тему підхопив і міський голо-
ва О. Я. Толстиков, який звернув увагу на те, що «особливий нау-
ковий інтерес має питання про Запорожжя»61. Напевно, ці вислов-
лювання можновладців були не випадковими, адже серед 245 учас-
ників з’їзду було чимало українських, патріотично налаштованих 
учених, які складали інтелектуальне коло Д. І. Яворницького.

Тим часом революційна напруга в місті не спадала. Прикмети 
суспільного конфлікту витали не тільки навколо з’їзду, а й під час 
його роботи. Біля входу до Потьомкінського палацу, де відкрився 
археологічний з’їзд, стояли піші та навіть кінні поліцейські, а се-
ред них, певно, й жандарми, і від цього учасникам наукового захо-
ду ставало якось моторошно.

Не сприяла створенню творчої атмосфери й головуюча гра-
финя  П. С. Уварова, яка поводилася зверхньо і «обривала» «кого 
слід». Тон головуючої, портрети Катерини ІІ та її вірного наміс-
ника краю князя Г. О. Потьомкіна, старовинні крісла, оббиті ма-
терією із золотими ініціалами імператриці –  все це налаштовува-
ло на запопадливість та «благонадійність» виступів багатьох про-
фесорів.

Проте вже на початку XIII Археологічного з’їзду стався інци-
дент, який зіпсував настрій можновладцям. Суть конфлікту поля-
гала в тому, що українські вчені подали до Ради наукового з’їзду 
протест на те, що Рада, кажучи словами учасниці подій Олени 
Пчілки, «не схотіла закликати українських учених з Галичини, не 
хотіла допустити української мови на з’їзді; люде домагалися, щоб 
сей протест було прийнято до відому й до уваги»62.

Але графиня П. С. Уварова назвала протест «виходкою» і не 
схотіла звернути на нього уваги. Тоді кілька вчених на чолі з харків-

61 Известия ХІІІ Археологического Съезда в Екатеринославе. 15–27 Августа 
1905 года. –  С. 1–3, 11, 137.

62 Пчілка Олена. В гостях у Катеринослава / Олена Пчілка // Чабан Микола. У старо-
му Катеринославі (1905–1920) / Микола Чабан: Хрестоматія. Місто на Дніпрі очи-
ма українських письменників, публіцистів і громадських діячів. –  Д., 2001. –  С. 15.
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ським професором Д. П. Мілле-
ром звернулися з проханням зане-
сти згаданий протест хоча б до про-
токолу засідання з’їзду, але і в цьо-
му було відмовлено. Прикметно, що 
П. С. Уварова зазначила, що галича-
ни «хуже иностранцев» і взагалі роз-
цінила прагнення читати доповіді 
по-українськи як спробу домішати 
до з’їзду політику.

Тоді Олена Пчілка, відвіда-
вши новий Обласний музей іме-
ні О. М. Поля і познайомившись 
з Д. І. Яворницьким, поставила пи-
тання, «як же таки комітет з’їзду 
(а до комітету належав і д. Евар-
ницький) не хоче навіть зазначити 
«для історії» протесту українців». 
На думку Олени Пчілки, «виходило, що д. Еварницький не встиг 
перемогти в комітеті сили, більшої від його –  протестом дуже вже 
була розгнівана предсідателька». Однак наступного дня Д. І. Явор-
ницький зміг домогтися того, щоб на окремому засіданні коміте-
ту з’їзду протест українських діячів занесли до протоколу науко-
вого форуму63.

Узагалі Д. І. Яворницький брав якнайактивнішу участь у за-
сіданнях XIII Археологічного з’їзду. Вже 17 серпня 1905 р. Дми-
тро Іванович зробив змістовне повідомлення про розкопки кур-
ганів у Катеринославській губернії. Всього ним було обстежено  
103 кургани в басейнах Орелі, Самари і Кінських Вод, тобто на те-
риторії Новомосковського, Павлоградського, Олександрівського, 
Верхньодніпровського та Катеринославського повітів Катерино-
славської губернії і Мелітопольського повіту Таврійської губернії. 
Незважаючи на те, що засідання завершилося о 10-й годині вечора, 
Д. І. Яворницький виступив і на ранковому засіданні 18 серпня.

Наступного дня катеринославський дослідник брав участь 
у двох наукових дискусіях, керував відділом «Старовина запорозь-
ка» і зробив доповідь про запорозьку старовину. 20 серпня 1905 р. 

63 Пчілка Олена. В гостях у Катеринослава. –  С. 16–18.

Українська письменниця  
Олена Пчілка
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Дмитро Іванович запропонував увазі учасників ще одну допо-
відь –  про карти України, Запорожжя та плани р. Дніпра. Наступ-
ного дня катеринославський вчений взяв участь у дискусії про 
кам’яні баби. 21 серпня Д. І. Яворницький був присутнім на засі-
данні Ради з’їзду, де прийняли рішення про проведення наступ-
ного наукового форуму в Чернігові. Того ж вечора Дмитро Івано-
вич був запрошений на банкет, що пройшов у міському будинку64.

Під час роботи ХІІІ Археологічного з’їзду в Катериносла-
ві було справді неспокійно. Хоча 16 серпня 1905 р. заворушень не 
відбулося, наступні дні відзначилися новими страйками. 18 серп-
ня застрайкували службовці в друкарні губернської земської упра-
ви, 22 серпня –  прикажчики та заготовники взуття, 23 серпня –  
робітники парових борошномельних млинів та службовці в дру-
карні Копилова. 24 серпня почали страйк робітники Брянсько-
го заводу65.

Страйкові акції катеринославських пролетарів створили 
сприятливе тло для передчасного завершення ХІІІ Археологіч-
ного з’їзду. Побоюючись якихось надзвичайних подій, місцева 
влада і керівництво з’їзду пішли на його закриття вже 22 серпня, 
тобто на 5 днів раніше, ніж передбачалося. О 7-й вечора 22 серп-
ня 1905 р. відбулося заключне загальне зібрання учасників з’їз-
ду. Підбиваючи підсумки, графиня П. С. Уварова відзначила факт 
проведення 21 засідання, на яких було заслухано 63 реферати. Не 
обійшла увагою вона й те, що у порівнянні з ХІІ з’їздом у Харкові, 
куди приїхало 405 учасників, катеринославський з’їзд зібрав усьо-
го 245 дослідників археології. Тоді ж Катеринославський губерна-
тор О. Б. Нейдгарт оголосив з’їзд закритим66.

23–28 серпня 1905 р. частина учасників з’їзду здійснювала 
екскурсії. 23 серпня 54 екскурсанти вирушили на пароплаві «Ра-
ботник» на дніпровські пороги. Цю поїздку організувало Кате-
ринославське губернське земство. Огляд місцевості здійснював 
і Д. І. Яворницький, який приїхав на пороги на коні. 24 серпня ще 
одна група екскурсантів у складі 31 особи відбула з Катериносла-

64 Известия ХІІІ Археологического Съезда в Екатеринославе. 15–27 Августа 
1905 года. –  С. 33, 34, 39, 58, 71, 113, 115; ДНІМ. –  Арх –  20657/ КП –  86596.

65 Екатеринославщина в революции 1905–1907 гг. –  С. 152–153.
66 Известия ХІІІ Археологического Съезда в Екатеринославе. 15–27 Августа 

1905 года. –  С. 129, 136, 137, 139.
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ва поштовим поїздом до Севастополя67. По закінченні з’їзду по-
легшено зітхнула й місцева влада. Катеринославський губернатор 
відправив телеграму міністру внутрішніх справ про те, що «архео-
логічний з’їзд пройшов цілком спокійно»68.

Таким чином, ХІІІ Археологічний з’їзд, що відбувався в Ка-
теринославі з 15 до 22 серпня 1905 р. відійшов в історію. Вищеви-
кладене свідчить, що на шляху його організації було чимало пере-
шкод як суб’єктивного, так і об’єктивного порядку. Наростання 
демократичної революції взагалі поставило його проведення під 
загрозу. Проте влада не наважилася заборонити такий важливий 
науковий захід. Свою роль у цьому зіграла як графиня П. С. Ува-
рова, так і діяльність прогресивної української інтелігенції. Укра-
їнське питання хоч і глухо, але все ж таки прозвучало під час ро-
боти з’їзду.

Важлива роль в організації і проведенні ХІІІ Археологічного 
з’їзду належала Д. І. Яворницькому, діяльність якого стала яскра-
вим свідченням того, що в Катеринославі є визначні інтелектуаль-
ні й патріотичні сили, цілком здатні побороти серйозні труднощі 
на шляху освітлення українського минулого. Не менш важливо, 
що науковий форум сприяв подальшому налагодженню контактів 
Д. І. Яворницького з українськими вченими, які входили до його 
інтелектуального співтовариства.

Проте, як часто буває, життєві перемоги перемежовують-
ся з конфліктами, які загрожують поразками. Так у 1905 р. трапи-
лося і з Д. І. Яворницьким, коли між ним і професором В. В. Ку-
риловим жорстке протистояння переросло у відкриту ворожне-
чу. До цього додався й конфлікт з новим хранителем Катерино- 
славського музею імені О. М. Поля А. А. Скриленко. За цих склад-
них психологічних обставин Д. І. Яворницький вирішив покину-
ти Катеринослав69. Підтвердження цього міститься у листі україн-
ського громадського та культурного діяча М. А. Дмітрієва з Полта-
ви в Катеринослав від 6 вересня 1905 р., в якому автор із жалем пи-
сав: «Дуже велика шкода для музею і всієї справи, коли Ви поки-
нете Екатер[иносла]в. У нас я уже радий бачити Вас, але ж шко-

67 Известия ХІІІ Археологического Съезда в Екатеринославе. 15–27 Августа 
1905 года. –  С. 140, 142.

68 ДАДО. –  Ф. 11, оп. 1, спр. 497, арк. 10.
69 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький в музейному співтоваристві свого часу. –  С. 150.
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да розпочатого діла на 
Запорожжі»70. Очевид-
но, криза загострилася 
після ХІІІ Археологіч-
ного з’їзду, але, на щас-
тя, на засіданні Ради му-
зею більшість її членів 
стали на бік Д. І. Явор-
ницького. Отримавши 
вотум довіри в інтелек-
туальному співтовари-
стві, Дмитро Іванович 
з новою енергією зану-
рився у подальшу роз-
будову музею71.

Обласний му-
зей імені О. М. Поля 
став справжньою гор-
дістю Д. І. Яворниць-
кого. Так, 5 листопа-
да 1906 р. він у листі 
до свого друга, істори-

ка літератури та словесності М. Є. Халанського пишався ство-
реним у Катеринославі «чудовим музеєм», що впродовж трьох 
років поповнився понад 100 тис. різноманітних предметів ста-
ровини та сучасної етнографії. Особливі здобутки цих справ-
жніх скарбів, що поповнили колекцію видатного збирача й до-
слідника старожитностей, прийшлися на квітень –  жовтень 
1906 р. Самовіддана, дійсно жертовна праця підривала здоров’я 
Д. І. Яворницького, який скаржився своєму другу на те, що по 
кілька днів лежав без руху, що потерпав на ревматизм, на шлу-
нок, «котрий відмовляється варити навіть повітря, не те, що 
їжу». До того ж померли кілька рідних і близьких людей: зять, 
сестра, кілька друзів72.

70 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 155.
71 Абросимова С. В. Д. І. Яворницький в музейному співтоваристві свого часу. –  С. 150.
72 Центральний державний історичний архів України у Києві (далі –  ЦДІАУК). –   

Ф. 2061, оп. 1, спр. 49, арк. 1–1 зв.

Д. І. Яворницький в Обласному музеї  
ім. О. М. Поля
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Але, незважаючи 
на складні життєві об-
ставини, Дмитро Іва-
нович створив справ-
жню музейну перлину, 
яка зберігала цілі плас-
ти української історії 
та культури. Унікальна 
музейна колекція ста-
ла матеріальною осно-
вою українського інте-
лектуального співтова-
риства, відіграла вели-
чезну роль в ознайом-
ленні з козацькою спад-
щиною мешканців різ-
них регіонів України та 
Російської імперії в ці-
лому.

За спогадами 
В. В. Даниліва, відділ 
запорозької старовини 
сконцентрував найцікавіше в музейній колекції. Це й не дивно, 
бо її основу складали артефакти, зібрані переважно з розкопок са-
мим Д. І. Яворницьким. Відвідувачі з особливою зацікавленістю 
розглядали численні портрети діячів української історії, худож-
ні образи козака Мамая, стародавні малюнки з життя запорож-
ців. В експозиції були представлені й черепи запорозьких козаків, 
віднайдені в козацьких могилах. Багатством вирізнялася козацька 
зброя, представлена гарматами, шаблями, рушницями, списами, 
пістолями, кулями, натрусками і т. ін. Наочне уявлення про життя 
запорожців надавали козацький одяг, дзеркала із запорозьких ку-
ренів, велика колекція люльок, кульбаки та тростяні ціпки, оздо-
блені самоцвітними каменями, церковні речі, зокрема хрести, ке-
лихи, церковний одяг, образи, церковні дзвони, Євангеліє в позо-
лоченій оправі, рукописні книги, золоті лампади тощо73.

73 Данилів Володимир. Катеринославський музей / Володимир Данилів // Чабан Мико-
ла. Сучасники про Яворницького / М. П. Чабан. –  Д., 1995. –  С. 34–36;                  >

Картина «Козак Мамай».  
Поч. ХVIII ст. Полотно, олія
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Директор Обласного музею імені О. М. Поля не тільки осо-
бисто збирав численні артефакти, а й залучав до цієї справи різно-
манітні верстви населення краю. Серед них чимало зробили свя-
щеннослужителі, які передавали Д. І. Яворницькому до церковно-
го відділу музею унікальні ікони, Євангелії, Псалтирі, чаші, хрес-
ти, старовинні рукописи, монети, кам’яні баби тощо. А. І. Пер-
кова встановила, що серед кореспондентів Д. І. Яворницького чи 
не найбільша категорія –  представники духовенства (58 осіб, які 
написали 156 листів). Дослідниця назвала імена 14 священиків із 
різних сіл Катеринославщини, які в період з 1888 р. до 1928 р. лис-
тувалися з Дмитром Івановичем з приводу своїх знахідок74.

Олена Пчілка, яка побувала в гостях у Д. І. Яворницького 
в 1905 р., також залишила приємні спомини про музей, із експо-
зиціями якого ознайомлювалася два ранки поспіль. Українську 
діячку вразили різноманітні речові пам’ятки експозиції: числен-
ний одяг, вишиванки, зброя, церковні знадоби, старі книжки та 
рукописи, цілий чумацький віз, цілком правдоподібно виконана 
постать чумака75.

Упродовж багатьох років Д. І. Яворницький опікувався при-
множенням колекції музею. Так, під час ХІІІ Археологічного з’їзду 
новостворений музей поповнився різноманітними колекціями ста-
рожитностей, які експонувалися на виставках, підготовлених до 
цього наукового зібрання. У 1905–1906 рр. у церквах та монасти-
рях Катеринославської єпархії було зібрано понад 600 культових 
пам’яток. У 1906 р. скарби музею поповнилися близько 300 одини-
цями зберігання з Громадського музею Катеринославської губер-
нії, започаткованого ще за часів губернатора А. Я. Фабра. У 1910–
1911 рр. до Обласного музею імені О. М. Поля надійшли деякі мате-
ріали Піденноросійської кустарної, промислової та сільськогоспо-
дарської виставки, що проходила в місті влітку 1910 р.76

Директор музею постійно клопотався тим, щоб дружина 
О. М. Поля –  Ольга Семенівна –  остаточно передала установі ко-
лекцію свого чоловіка, адже її вартість постійно зростала і в 1907 р. 

> Матюшенко Іван. Відродження й життя Української Автокефальної Православної 
церкви Січеславщині / Іван Матюшенко // Там само. –  С. 60.

74 Перкова А. І. До питання взаємовідносин Д. І. Яворницького і служителів церкви 
(за епістолярною спадщиною вченого). –  С. 65, 66.

75 Пчілка Олена. В гостях у Катеринослава. –  С. 31.
76 Віхи музейної біографії. –  С. 17–18.
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за оцінкою самого 
Д. І. Яворницького ста-
новила вже близько  
500 тис. крб.77 І ця іс-
торична подія сталася 
11 травня 1912 р. Тоді 
власністю музею ста-
ли майже 2 770 тис. му-
зейних предметів, зі-
браних О. М. Полем, 
а це пам’ятки місцевого 
краю та унікальні зраз-
ки давніх культур на-
родів світу, котрі стали 
перлиною музейної ко-
лекції. Того ж дня Ка-
теринославська місь-
ка дума ухвалила рі-
шення про відведення  
400 кв. сажнів землі на 
Соборній площі для 
спорудження 2-го бу-
динку Обласного музею. Вже 1912–1914 рр. за проектом архітек-
тора П. М. Голубовського розпочалося спорудження величної бу-
дови в неокласичному стилі на зразок Каїрського національного 
музею78.

Звернення до музейного досвіду Єгипту було невипадко-
вим. Адже свого часу директор Обласного музею імені О. М. Поля 
зробив все можливе, щоб унікальна колекція єгипетських ста-
ровинних речей за допомогою Катеринославського губернатора 
О. М. Клінгенберга була передана з приміщення Катеринослав-
ської гімназії до музейної експозиції. У 1910 р. Д. І. Яворницький 
відвідав Грецію, а затим Єгипет –  «країну пірамід». Під час подо-
рожі він оглянув музеї Афін, Александрії та Каїра, а в Гелуані, за 
адресою, яку надав М. В. Кривинюк, розшукав геніальну укра-

77 Бекетова В. М. Фінансово-економічне життя обласного музею в ХІХ –  першій по-
ловині ХХ ст. (до 1940 р.) –  С. 92.

78 Віхи музейної біографії. –  С. 20.

Д. І. Яворницький та Леся Українка (1910)
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їнську поетесу Лесю Українку і був дуже вражений тим, що вона 
не тільки вивчила арабську мову, а й навчала їй місцевих дітла-
хів, згадував її з почуттям шани та любові. У свою чергу вже літній 
історик здивував поетесу дивовижною життєвою та професійною 
енергетикою. В Єгипті 55-річний вчений не тільки всебічно огля-
дав знамениті піраміди фараонів, а разом із Лесею Українкою й 
братами Охріменками вивчав музейну експозицію та досвід будів-
ництва Каїрського історико-археологічного музею «Булаг», який 
незабаром вирішив застосувати в Катеринославі79.

Широкі інтелектуальні контакти Д. І. Яворницького сприяли 
збагаченню експозиції обласного музею унікальними експона-
тами. Часто ініціативу в поповненні фондів музею виявляли ко-
респонденти Дмитра Івановича. Так, ще в січні –  лютому 1905 р. 
сільський учитель із Верхньодніпровського повіту А. Вержбиць-
кий, який збирав і колекціонував пам’ятки української старови-
ни та досліджував фольклор, неодноразово пропонував директо-
ру Обласного музею імені О. М. Поля поповнити колекцію уста-
нови церковними старожитностями, колекцією виробів по дере-
ву і жесті своїх учнів80.

Такі ініціативи спостерігалися й надалі, а надходження над-
силалися з різних куточків українських земель. Приміром, збід-
нілий дворянин із Верхньодніпровська М. М. Даниленко у лис-
ті, датованому періодом 1905–1912 рр., запропонував Д. І. Явор-
ницькому збірник, складений з 30-ти українських пісень81. Укра-
їнський етнограф, мистецтвознавець, музейний працівник та ко-
лекціонер Ю. С. Александрович у листі до Д. І. Яворницького від 
22 липня 1911 р. запропонував йому придбати для установи вели-
ку колекцію народного орнаменту Подільської губернії, що б по-
служило хорошим матеріалом для дослідників-етнографів. Судя-
чи з наступного листа Ю. С. Александровича від 12 серпня 1911 р., 
Дмитро Іванович пристав на цю ініціативу колекціонера. З пропо-
зицією розширити для музею асортимент солі виступив 15 грудня 

79 Данилів Володимир. Катеринославський музей / Володимир Данилів // Чабан Мико-
ла. Сучасники про Яворницького. –  С. 34–35; 

 Костенко Анатоль. В гостях у характерника Січі Запорізької / Анатоль Костенко // 
Там само. –  С. 142; 

 Шаповал Іван. В пошуках скарбів. –  С. 208–209.
80 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 109–110, 414.
81 Там само. –  Вип. 6. –  С. 152–153.
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1911 р. О. В. Коваленко. Купити особисте вбрання для експозиції 
музею запропонувала 24 березня 1916 р. Н. М. Дорошенко82.

Нерідко до музею надходили дійсно унікальні експонати. Так, 
як свідчить лист від 28 жовтня 1915 р. з Ясинуватої, диякон церк-
ви с. Землянки Бахмутського повіту Катеринославської губернії 
О.Ф. Сахновський надіслав на ім’я Д. І. Яворницького кам’яну 
бабу вагою в 30 пудів. У подальшому, впродовж 1915–1916 рр. той 
же кореспондент направляв Д. І. Яворницькому предмети етно-
графії та нумізматики83.

Звичайно, зростаюча музейна експозиція потребувала надій-
ного догляду. Із 14 травня 1910 р. і по 1917 р. хранителем історико-
археологічного відділу Катеринославського музею імені О. М. Поля 
працював вірний сподвижник Д. І. Яворницького –  український 
письменник-робітник Т. М. Романченко. Він сумлінно виконував свою 
роботу, постійно інформуючи Дмитра Івановича, особливо в період його 
відсутності в місті, про стан справ у музеї та в будинку84. Про характер 
цієї копіткої роботи свідчить хоча б лист Т. М. Романченка Д. І. Явор-
ницькому у Харків від 4 червня 1913 р., у якому, зокрема, йшлося: 
«Людей на Троїцю в Музеї було так: на перший день –  53 чоловіка, на 
другий 115. Весь цей час по Музею я ходив теж, так що все ціле і на  
місті»85.

День у день Т. М. Романченко уважно стежив як за відвідува-
чами, так і за сторожами, а тому впродовж років у музеї не тра-
плялося жодного прикрого випадку. У зберіганні скарбів музею 
хранителю музею допомагали М. І. Подосинников –  природо-
знавець, хранитель природничо-історичного відділу музею, член 
Ради музею, викладач Катеринославської класичної гімназії і ко-
мерційного училища та К. С. Шевченко (Кривоший-Шевченко) –  
священик Верхньодніпровського повіту, мовознавець і приятель 
Д. І. Яворницького86.

Хранитель музею сповіщав свого директора про відвідання 
музейної установи цікавими людьми, а особливо українськими ді-
ячами. Так, у листах від 20 травня та 1 червня 1915 р. Трофим Ми-

82 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 12–13, 164, 167.
83 Там само. –  Вип. 6. –  С. 511, 512, 513, 819.
84 Там само. –  Вип. 2. –  С. 247–264.
85 Там само. –  С. 255.
86 Там само. –  С. 250, 251, 252, 259, 369, 370.
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колайович згадував про приїзд до музею Олени Пчілки, яка при-
везла книгу Лесі Українки «На крилах пісень» із таким написом: 
«Прекрасному историчному музеєві в г. Катеринославі. Памьятка 
від О. Пчілки. С. Камьянка, 1915 р.»87

Обласний музей імені О. М. Поля викликав справжній інте-
рес у жителів Катеринослава, які відвідували його не тільки  
одноосібно, а й групами, цілими колективами. Свідченням цьо-
го є лист культурної і громадської діячки губернського центру 
У. І. Дикарєвої, датований 1910-ми рр. У ньому Д. І. Яворницький 
сповіщався про те, всі службовці міської бібліотеки збираються 
на екскурсію в музей. При цьому завідувачка бібліотечної устано-
ви просила директора музею провести екскурсію особисто88. Так 
мешканці Катеринослава залучалися до осягнення скарбів куль-
тури, насамперед української.

Характерно, що катеринославський музей прагнули огляну-
ти не тільки катеринославці, а й жителі інших міст та сіл. Укра-
їнський актор Г. В. Маринич, який з 1906 р. виступав у театраль-
них трупах П. К. Саксаганського та І. К. Карпенка-Карого, зали-
шив дві згадки про відвідини Обласного музею імені О. М. Поля. 
Перша з них припала на 1906 р., коли вперше побачив «бать-
ка Запорожжя», котрий особисто супроводжував якогось пана-
відвідувача по експозиції. Тоді ж один з асистентів директора му-
зею, «добре вишколений Яворницьким», проводив екскурсію для 
групи селян. Приєднавшись до цієї групи, Г. В. Маринич зі сво-
їм братом із захопленням спостерігали, як під час екскурсії ніби 
«оживали» старовинні речі: козацька зброя, одяг, посуд, селян-
ські плуги й рала, ярма, коси, прядки, мотовила. Велике враження 
справили на відвідувачів давній «Вертеп» та картина М. І. Струн-
никова «Запорожець у бою»89.

За спогадами Г. В. Маринича, Д. І. Яворницький належав до 
великих приятелів братів Тобілевичів, відвідував їхні вистави у те-
атрі міського саду. Влітку 1911 р. у Катеринославі гастролював Ки-
ївський український театр під керівництвом уже третього Тобіле-
вича –  М. К. Садовського, –  який теж знав Дмитра Івановича. 

87 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  С. 249, 259, 262, 263, 433.
88 Там само. –  Вип. 6. –  С. 273.
89 Маринич Григорій. Він дружив з корифеями театру / Григорій Маринич // Чабан Ми-

кола. Сучасники про Яворницького. –  С. 37.
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Якось під час перерви театральної 
вистави Д. І. Яворницький приві-
тав українських акторів з успіхом 
і запросив усю акторську трупу до 
музею. Незабаром екскурсія відбу-
лася. Вчений з великим знанням 
справи, натхненням і любов’ю, 
яскравою колоритною мовою роз-
горнув майстерну оповідь, перепо-
відаючи історію і звичайнісінької 
кістки, і гетьманської булави. Це 
була дійсно чудова музейна виста-
ва видатного історика90.

Музейне дітище Д. І. Явор-
ницького прагнули відвідати не 
тільки діячі культури, а й науков-
ці. Так, професор Київського уні-
верситету, російський та україн-
ський літературознавець, голова філологічної секції Українсько-
го наукового товариства у Києві з 1908 р. В. М. Перетц повідомляв 
Д. І. Яворницького у листі від 12 травня 1910 р. про свій намір здій-
снити разом зі слухачами, студентами і слухачками Вищих жіночих 
курсів екскурсію в Катеринослав з метою ознайомитися з експози-
цією музею імені О. М. Поля та рукописами, які там зберігалися. 
Примітно, що екскурсія відбулася у червні 1910 р. Звіт про неї (ра-
зом із відвідинами Полтави) зайняв 100 сторінок друкованого тек-
сту91. 10 червня 1910 р. Т. М. Романченко писав Д. І. Яворницькому 
в с. Котовку Новомосковського повіту про проведення того ж дня 
екскурсії за участю 30 осіб із м. Ізмаїл, з котрими був ізмаїльський 
протоієрей92.

Екскурсії по Обласному музею імені О. М. Поля у виконан-
ні Д. І. Яворницького являли собою справжні розлогі лекції, які 
викликали величезний інтерес у відвідувачів. Інколи вони мали 
продовження в екскурсіях по Дніпру на Кодацький поріг. Такий 
факт закарбувався у листі вдячності Верхньодніпровського серед-

90 Маринич Григорій. Він дружив з корифеями театру. –  С. 38.
91 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 424, 698.
92 Там само. –  Вип. 2. –  С. 247–248.

Український актор  
М. К. Садовський
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нього сільськогосподарського училища Катеринославського гу-
бернського земства імені Е. К. Бродського від 3 серпня 1916 р. до 
Д. І. Яворницького. Із цього джерела дізнаємось, що цікаві й три-
валі лекції-пояснення в музеї та виїзна екскурсія на Кодацький 
поріг по Дніпру за участю вченого справили глибоке враження на 
народних учителів, слухачів курсів при сільськогосподарському 
училищі, а також учнів-випускників сільськогосподарського учи-
лища в Катеринославі93.

Таким чином, робота Д. І. Яворницького над створенням Об-
ласного музею імені О. М. Поля мала важливе значення для збе-
реження української культурної спадщини, особливо козацько-
го періоду. Енергійна праця вченого з відкриття Обласного музею 
імені О. М. Поля, підготовки і проведення ХІІІ Археологічного 
з’їзду в Катеринославі сприяла розвитку інтелектуальних контак-
тів і постановці під час наукового форуму українського питання, 
активізації українського національно-культурного життя навколо 
музейної установи, яка стала унікальним міським центром у спра-
ві збереження і вивчення запорозької історичної спадщини, а від-
так і відновлення історичної пам’яті українського народу.

3.2. У лавах Катеринославської вченої архівної комісії

Початок ХХ ст. характеризувався пожвавленням інтелекту-
ального життя в Катеринославі. Так, 6 травня 1901 р. у губерн-
ському центрі було започатковано Катеринославське наукове то-
вариство, а 16 березня 1903 р. –  Катеринославська вчена архівна 
комісія. Головою цієї інституції був обраний губернський предво-
дитель дворянства М. І. Миклашевський, заступником голови –  
А. С. Синявський, а секретарем –  І. Ф. Вертоградов94.

Від 1903 р. до 1916 р. Катеринославська вчена архівна комісія 
була важливою складовою місцевого українського національно-
го життя. Ця наукова інституція стала одним із перших легальних 
осередків роботи патріотично налаштованої частини української 

93 ДНІМ. ВР. –  Арх –  778/35/КП-38766.
94 Ковальський Н. П. Из истории Екатеринославской ученой архивной комиссии 

(1903–1916 гг.) / Н. П. Ковальский, С. В. Абросимова // Археографический ежегод-
ник за 1988 год. –  М., 1989. –  С. 53.
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інтелігенції і зробила неоціненний внесок у відродження історич-
ної пам’яті місцевого українства, що зазнавала помітних дефор-
мацій впродовж багатьох десятиліть панування імперського режи-
му на землях колишнього Війська Запорозького Низового.

23 квітня 1903 р., на другому засіданні Катеринославської гу-
бернської ученої архівної комісії, Д. І. Яворницького одноголос-
но обрали дійсним членом поряд з такими знаними дослідника-
ми, як В. Б. Антонович, Д. І. Багалій, М. В. Довнар-Запольський, 
А. І. Маркевич, М. Ф. Сумцов та ін. Дмитро Іванович відразу ж ак-
тивно долучився до роботи, зокрема порушив питання про огляд 
цікавого архіву Самарського монастиря, а також архівів губерн-
ського правління та місцевої Духовної семінарії, ініціював звер-
нення до осіб, котрі мають сімейні архіви: Синельникова, Алек-
сєєва, Комстадіуса, Байдаків, Малами та ін. Він же запропонував 
прочитати серію лекцій в повітових містах Катеринославщини, 
щоб пробудити в губернії інтерес до історичного знання і місцевої 
старовини. Як свідчить «Звіт про діяльність Катеринославської 
Вченої Архівної Комісії» за період від 16 березня 1903 р. до 1 лис-
топада 1904 р., Д. І. Яворницький прочитав кілька лекцій з історії 
місцевого краю в повітових містах95.

Д. І. Яворницький неодноразово виступав із доповідями на 
засіданнях Катеринославської вченої архівної комісії. Так, 14 лис-
топада 1909 р. вчений виголосив доповідь «Про кобзарів та лір-
ників», 21 квітня 1913 р. – «По дніпрових порогах», 27 жовтня 
1913 р. – «Переволочанська фортеця та її околиці», 1 жовтня 
1914 р. – «Подорож до Жовтих Вод»96. А. С. Синявський відмічав, 
що Д. І. Яворницький робив доповіді з місцевої історії, етногра-
фії, літератури, як, наприклад, повідомлення про офіційні справи 
про утримання Т. Г. Шевченка в Новопетровську, Гур’єву містечку, 
Орській фортеці та Оренбурзі, а також на прохання Комісії читав 
лекції у її приміщенні та на її користь, збираючи численних слу-

95 Ковальский М. П. Місце Д. І. Яворницького у вітчизняному історіографічному про-
цесі / М. П. Ковальський // Вчений-подвижник. –  Д., 1990. –  С. 229, 235, 241, 327; 

 «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии» (1904–1915): бібліо-
граф. довідн. –  К., 1991. –  С. 30; 

 Синявський Антін. Первое десятилетие существования Екатеринославской губерн-
ской ученой архивной комиссии / Антін Синявський // Вибрані праці. –  К., 1993. –  
С. 102.

96 «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии» (1904–1915): бібліогр. 
довідн. –  С. 35, 38, 39.
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хачів, як і в інших містах Катери-
нославської губернії97.

Як видно з протоколів засі-
дань Катеринославської вченої ар-
хівної комісії, на порядку денному 
інституції ставилися питання про 
видання праць Д. І. Яворницького, 
або розвідок, пов’язаних із творчіс-
тю вченого. Зокрема, на засідан-
ні 14 листопада 1909 р. йшлося про 
видання статей знаного дослідника 
про етнографа М. В. Закревського 
та про подорож до могили гетьмана 
П. Дорошенка, а на засіданні 1 бе-
резня 1915 р. –  про публікацію ста-
тей, присвячених 35-річному юві-
лею наукової діяльності Д. І. Явор-
ницького98.

Д. І. Яворницький належав у цій інституції до інтелектуаль-
ного ядра. Не випадково його обрали почесним членом цієї науко-
вої установи. Цього ж звання були удостоєні відомі українські вче-
ні: професор Львівського університету М. С. Грушевський, про-
фесори Харківського університету Д. І. Багалій та М. Ф. Сумцов, 
а також Я. П. Новицький. Саме українські діячі обіймали ключо-
ві посади в Комісії. Так, товаришем голови установи від дня її за-
снування був А. С. Синявський, правителями справ –  В. О. Бід-
нов та Д. І. Дорошенко99. Поряд із Д. І. Яворницьким у складі Ко-
місії активно працювали такі діячі українського національно-
культурницького спрямування, як М. В. Биков, В. О. Біднов, 
Д. І. Дорошенко, Я. П. Новицький, А. С. Синявський та ін.100

Входження Д. І. Яворницького до Катеринославської вче-
ної архівної комісії сприяло розширенню його інтелектуального 

97 Синявський Антін. Первое десятилетие существования Екатеринославской губерн-
ской ученой архивной комиссии. –  С. 105.

98 Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии» (1904–1915). –  
 С. 35, 40.

99 Синявський Антін. Первое десятилетие существования Екатеринославской губерн-
ской ученой архивной комиссии. –  С. 106.

100 Абросимова С. В. Енциклопедист козаччини. –  С. 28.

Український історик  
та громадський діяч В. О. Біднов
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Український історик, педагог  
і громадський діяч Д. І. Дорошенко

співтовариства, активізації вну-
трішніх і зовнішніх взаємозв’язків. 
Адже до складу інституції входи-
ло від 50 до 70 дійсних членів. Се-
ред учасників були не тільки міс-
цеві вчені, а й науковці Києва, Мо-
скви, Одеси, Харкова та інших міст. 
Комісія мала інтелектуальні кон-
такти з аналогічними комісіями ці-
лого ряду міст, зокрема Полтави та 
Херсона, низкою наукових това-
риств, у тому числі з Харківським 
історико-філологічним товари-
ством при Харківському універси-
теті, котре мало великий історич-
ний архів та цінну бібліотеку101.

Учасники Катеринославської 
вченої архівної комісії цінували 
Д. І. Яворницького не тільки як авторитетного історика, етногра-
фа, фольклориста, а й археолога. Підтвердженням цього стало об-
рання Дмитра Івановича разом із А. С. Синявським та І. Ф. Вер-
тоградовим делегатами на ХІV Археологічний з’їзд у Чернігові102.

Роль Д. І. Яворницького в організації діяльності Катеринос-
лавської ученої архівної комісії дійсно була однією з найважли-
віших. Адже Комісія не мала власного приміщення, а розміщу-
валася спочатку в Катеринославському комерційному училищі, 
а згодом в Обласному музеї імені О. М. Поля. Директор музею 
Д. І. Яворницький створив усі умови для роботи Комісії. Остан-
ня активно приступила до формування унікальної наукової біблі-
отеки з історії, археології, етнографії, історичної географії та ін-
ших наук. За висновком М. П. Ковальського та С. В. Абросимової, 
основна маса стародруків і книжок ХІХ ст., що й нині входять до 
музейної колекції, складали фрагменти бібліотек членів Катери-
нославської ученої архівної комісії, зокрема Д. І. Яворницького, 

101 Ковальский Н. П. Из истории Екатеринославской ученой архивной комиссии 
(1903–1916 гг.) / Н. П. Ковальский. –  С. 53–54.

102 Абросимова С. В. Енциклопедист козаччини. –  С. 34.
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Я. П. Новицького, В. О. Біднова, 
А. С. Синявського та ін.103

Наукова й науково-популярна 
діяльність Д. І. Яворницького та 
інших активних членів Катери-
нославської ученої архівної комі-
сії з вивчення й публікації вартіс-
них архівних матеріалів з україн-
ської минувшини краю, його ет-
нографії, побуту, фольклору, літе-
ратури зробила не тільки помітний 
внесок у поступ української націо-
нальної науки, а й у розвиток укра-
їнської інтелектуальної комуніка-
ції. Десятки наукових доповідей, 
популярних лекцій, 10 томів «Ле-
тописи Екатеринославской уче-
ной архивной комиссии» –  все це 
формувало наукові знання і спри-
яло розвитку української націо-

нальної ідентичності не тільки у середовищі порівняно вузь-
кого кола інтелігентів, а й серед ширшої аудиторії слухачів та  
читачів104.

Кілька цікавих статей персоналістичного характеру, що ви-
йшли з-під пера Д. І. Яворницького, побачили світ на сторінках 
«Летописи Екатеринославской ученой архивной комиссии». В їх 
числі «К биографии малороссийского етнографа Н. В. Закрев-
ского. 1805–1871)» та «Род Мизко: (По поводу доклада В. В. Да-
нилова)» (Вип. 7. – 1911), «Запорожцы в поэзии Т. Г. Шевченко»  
(Вип. 8. – 1912), «Гетман Петр Конашевич Сагайдачный» 
(Вип. 9. – 1913)105. Як бачимо, тема козацтва була однією з пріо-
ритетних у науковій діяльності Д. І. Яворницького у складі Кате-
ринославської ученої архівної комісії.

103 Ковальский Н. П. Из истории Екатеринославской ученой архивной комиссии 
(1903–1916 гг.). –  С. 54.

104 Синявський Антін. Первое десятилетие существования Екатеринославской губерн-
ской ученой архивной комиссии. –  С. 102–105, 107.

105 «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии» (1904–1915): бібліогр. 
довід. –  С. 7, 20.

Літопис Катеринославської вченої 
архівної комісії. Том І (1904)
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Катеринославська вчена архівна комісія за участю Д. І. Явор-
ницького влаштовувала святкування пам’яті Т. Г. Шевченка. Так, ча-
сопис «Дніпрові Хвилі» сповіщав громадськість, що 26 лютого 1911 р., 
у день 50-річчя смерті великого українського поета, в Соборі заходами 
ученої архівної комісії буде відправлено панахиду, а ввечері 27 лютого 
в будинку Комерційної школи ім. Миколи ІІ –  проведено урочисте за-
сідання Комісії, на якому з однією з трьох доповідей на тему «Запоріж-
жя в поезії Шевченка» мав виступити Д. І. Яворницький106.

Різнобічна діяльність Д. І. Яворницького здобула визна-
ння серед громадськості вже напередодні Першої світової війни. 
Яскравим підтвердженням цього стала подія, що сталася в Кате-
ринославі 24 листопада1913 р. Тоді у приміщенні міської управи 
під головуванням Катеринославського повітового предводите-
ля дворянства В. В. Малами відбулося спільне засідання Катери-
нославської ученої архівної комісії і ради Обласного музею імені 
О. М. Поля, присвячене ювілейним урочистостям із нагоди 30-ї 
річниці літературно-наукової діяльності Д. І. Яворницького107.

106 Святкування памяти Т. Шевченка у Катеринославі // Дніпрові Хвилі. –  1911. –  
16 февр. –  №  9. –  С. 122.

107 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН 
України. Відділ рукописів (далі ІР НБУ. ВР). –  Ф. 225, спр. 227;  ІМФЕ. ВАНФРФ. –  
Ф. 8. –  10/1132, арк. 2, 3.

Комерційне училище імені Миколи ІІ
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Зі вступним сло-
вом «Д. І. Яворниць-
кий –  історик Запорож-
жя» до зібрання звер-
нувся голова Катери-
нославської ученої ар-
хівної комісії князь 
М. П. Урусов. Затим 
прозвучали три зміс-
товні доповіді: «Зна-
чення етнографічних 
праць Д. І. Еварницько-
го» А. С. Синявського, 
«Д. І. Еварницький як 
археолог і організатор 
музею» В. О. Біднова та 
«Значення історичних 
праць Д. І. Еварницько-
го» Д. І. Дорошенка.

Д. І. Яворницький 
виступив із цікавою 
промовою, яка була зу-
стрінута довгими і бурх-

ливими оплесками, а багато хто із присутніх розчулився до сліз. 
Урочистості тривали чотири з половиною години (з 13-ти до 17.30), 
що невипадково, бо на адресу ювіляра надійшло понад 150 теле-
грам, а серед учасників засідання було багато бажаючих особисто 
привітати Дмитра Івановича. Це стало переконливим свідченням 
розгалуженої комунікативної мережі, яка уособлювала інтелекту-
альне співтовариство Д. І. Яворницького108.

Утім, у своїй ювілейній промові Д. І. Яворницький був дуже 
самокритичним, говорячи про те, що «Яворницький-письменник 
не вартий і доброго слова; як археолог –  він так собі; як людина –  го-
дилося б далеко кращим бути, а от Яворницький-історик зовсім по-
ганенький. Та як збирач археологічного матеріалу й особливо фоль-
клору –  на цьому полі я дещо зробив. І дякувати за це треба не мені 
одному». І тут Д. І. Яворницький віддав належне своєму інтелекту-
альному співтовариству, яке спільними зусиллями робило таку важ-

108 ІМФЕ. ВАНФРФ. –  Ф. 8. –  10/1132, арк. 2, 3.

Д. І. Яворницький (1910–1916)
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ливу справу збирання і збереження старожитностей: «Велику робо-
ту у цій галузі виконав гурт людей –  учителі, службовці, лікарі та інші 
фахівці. Я їм безмежно вдячний за цю безкорисливу допомогу…»109.

Ювілейне свято стало публічним визнанням заслуг Дмитра 
Івановича. Урочистості були мірилом популярності знаного вче-
ного і виявили широкі масштаби його інтелектуальних зв’язків. 
Так, поздоровлення з ювілейною датою надійшли у вигляді адре-
сів та телеграм від самоврядних установ міст, ради музею, вчених 
архівних комісій, наукових товариств, товариств народних учите-
лів, просвітянських товариств та їх філій, факультетів університе-
тів, класичних гімназій та духовних семінарій, військових гарні-
зону, навіть від групи послів. Особливо слід відмітити персональні 
привітання від визначних діячів, зокрема таких, як М. С. Грушев-
ський, який підписав вітальну телеграму «заслуженому дослідни-
ку Запорожжя» від імені Наукового товариства в Києві. Очеви-
дець події чітко визначив її значення, назвавши культурним свя-
том, «котре єднає людей високих ідеалів і просвіти»110.

Ювілей яскраво показав значення постаті Д. І. Яворниць-
кого як українського вченого, щирого патріота української зем-
лі та народу. Серед численних привітальних телеграм знаходимо 
вельми промовисті, які свідчать про визнання заслуг Д. І. Явор-
ницького на користь української справи. Так, «достойному укра-
їнцеві» –  «поміж безвольних дужому, з-поміж похилих сміливо-
му, з-поміж кволих міцному» –  адресував свою вітальну телегра-
му Дмитру Івановичу ідейний провідник українського самостій-
ництва М. І. Міхновський111. Про заслуги вченого «на полі україн-
ської науки, літератури, складання і зберігання дорогоцінної ста-
ровини» писали діячі Полтавського українського клубу112.

Як громадського діяча привітав Д. І. Яворницького Ромен-
ський український гурток113, а редакція газети «Рідний край» на-
звала твори ювіляра та створений ним катеринославський музей 
«скарбами українського життя»114.

109 Коваленко Олексій. Спогади про Дмитра Івановича Яворницького / Олексій Кова-
ленко // Чабан Микола. Сучасники про Яворницького. –  С. 29.

110 ІМФЕ. ВАНФРФ. –  Ф. 8–10/1132, арк. 8; 
 ДНІМ. –  Арх –  33523/КП –  111952.
111 ДНІМ. –  Арх –  34529/КП-113854.
112 Там само. –  Арх –  34588/КП –113913.
113 Там само. –  Арх –  34848/КП –  114433.
114 Там само. –  Арх –  34557/КП –  113882.
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На ювілей Д. І. Яворницького відгукнулися вітальними те-
леграмами також Українське товариство «Просвіта» в Микола-
єві115, «Харківська українська студентська молодь»116, «Черні-
гівські українці» (діячі Чернігівської «Просвіти»)117, «Вінницькі 
українці»118, «Роменський український гурток»119, Одеська «Укра-
їнська хата»120, редакція газети «Рада»121 та ін.

Віддали належну шану Д. І. Яворницькому й українські ор-
ганізації Катеринослава та його околиць. Так, «Просвіта» висту-
пила з ювілейним адресом із написом «Славному історикові За-
порожжя Дмитру Івановичу Яворницькому –  Катеринославська 
«Просвіта»». Тоді ж була озвучена пропозиція прийняти відомо-
го діяча почесним членом товариства122. З привітаннями до юві-
ляра звернулися Мануйлівська та Діївська філії «Просвіти»123.

115 ДНІМ. –  Арх –  34580/КП –  113905.
116 Там само. –  Арх –  34526/КП –  113851.
117 Там само.–  Арх –  34579/КП –  113904.
118 Там само. –  Арх –  34585/КП –  113910.
119 Там само. –  Арх –  34848/КП –  114433.
120 Там само. –  Арх –  34581/КП –  113906.
121 Там само. –  Арх –  34521/КП –  111950.
122 Звідомлення українського літературно-артистичного товариства «Просвіта» у Кате-

ринославі за 1913 рік. –  Катеринослав, 1914. –  С. 16–17.
123 ІМФЕ. ВАНФРФ. –  Ф. 8–10/1132, арк. 8.

Мануйлівські просвітяни
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Особливо прикметно, що самовіддана праця і щирий укра-
їнський патріотизм Д. І. Яворницького знайшли теплий відгук 
в української молоді. Так, вітальну телеграму «тому, хто 30 літ бу-
див любов до рідного минулого» надіслала «українська молодь 
Київського університету»124. «Гарячі вітання» надійшли ювіляру 
від харківської української студентської молоді125, «глибокі наці-
ональні признання» –  від студентів-українців Варшавського по-
літехнікуму126.

Для Д. І. Яворницького було особливо приємно почути ви-
знання його заслуг як науковця. У цьому контексті вельми важли-
вою є привітальна телеграма від Київської археографічної комісії, 
підписана її головою В. С. Іконніковим. У ній високо оцінювали-
ся «вчені заслуги» ювіляра127. Своїми вітальними телеграмами під-
твердили визнання заслуг Д. І. Яворницького як ученого профе-
сори Харківського університету128, декан історико-філологічного 
факультету Новоросійського університету О. П. Доброклон-
ський129 та інші науковці.

Вищезазначений ювілей продемонстрував широту інтелекту-
альних комунікацій, зокрема українських, які, завдяки Д. І. Явор-
ницькому, стікалися в Катеринослав. Уже сам факт наявності цих 
зв’язків свідчив про затребуваність тієї справи з дослідження й по-
пуляризації історичних знань про рідне минуле, котра стала сен-
сом життя визначного енциклопедиста козаччини.

Славу «щирому і вірному сину України» задекларували у ві-
тальній телеграмі професору Д. І. Яворницькому федоровські се-
ляни Олександрівського повіту Катеринославської губернії130. 
І таке точне розуміння суті справи, якій самовіддано служив ви-
значний дослідник української минувшини, з боку простих селян 
свідчило, що Україна має історичну перспективу.

31 січня 1915 р. під час візиту останнього російського імпера-
тора Миколи ІІ до Катеринослава, зокрема до Обласного музею 
імені О. М. Поля, Катеринославська вчена архівна комісія пре-

124 ДНІМ. –  Арх –  34852/КП –  114437.
125 Там само. –  Арх –  34526/КП –113851.
126 Там само. –  Арх –  34850/КП –  114435.
127 Там само. –  Арх –  34536/КП –  113661.
128 Там само. –  Арх –  34574/КП –  113899.
129 Там само. –  Арх –  34511/КП –  111940.
130 Там само. –  Арх –  33525/КП –  111954.
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зентувала йому свої праці. Пояснення під час огляду імператором 
музейної експозиції надавали голова ради музею С. А. Бродниць-
кий та його товариш, директор музею Д. І. Яворницький131. Зазна-
чене свідчить як про помітну роль обох інституцій, так і Д. І. Явор-
ницького, котрий був органічно пов’язаний з ними, в культурно-
му житті тодішнього Катеринослава.

Відтак Катеринославська вчена архівна комісія посіла своє 
місце в інтелектуальній діяльності Д. І. Яворницького, слугува-
ла важливим осередком у справі налагодження й розвитку мере-
жі українських наукових контактів за участю визначного вченого.

3.3. В інтелектуальному колі  
 Катеринославської «Просвіти»

Перша російська демократична революція 1905–1907 рр. 
створила сприятливі умови для пожвавлення національно-
культурницької діяльності української інтелігенції в Катерино-
славі. Восени 1905 р. у цьому середовищі визріла ідея започаткува-
ти просвітянську діяльність у народі і заснувати товариство «Про-
світа», по типу тієї, що вже з 1868 р. активно діяла у Львові.

Помітною віхою діяльності Д. І. Яворницького на ниві укра-
їнської справи стало налагодження ним інтелектуальних комуні-
кацій в Катеринославській «Просвіті», ідея заснування якої вини-
кла в середовищі місцевих українських інтелігентів. Для відкриття 
нового товариства треба було скласти його статут й подати на за-
твердження губернатору. За умови, що діяльність товариства об-
межується тільки Катеринославською губернією, 7 жовтня 1905 р. 
губернатор О. Б. Нейдгарт затвердив Статут.

У Катеринославській «Просвіті» працювали кращі інтелекту-
альні сили інтелігенції міста: відомі історики В. О. Біднов, Д. І. До-
рошенко, А. С. Синявський, місцеві письменники М. Л. Кузьмен-
ко, А. Ф. Кащенко, О. П. Кривинюк та ін. Одним із фундаторів 
та почесним членом товариства був Д. І. Яворницький. Всього до 
лав товариства в роки революції вступило 190 осіб132, що свідчило 

131 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 182.
132 Чабан М. П. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905–1921): біобібліогр. словн. –  С. 14, 

19.
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про розширення кола активних діячів та симпатиків українського 
національно-культурного життя в Катеринославі.

Після виходу царського Маніфесту 17 жовтня 1905 р. Статут, 
який у світлі останніх подій потребував корективів, на перших же 
зборах було змінено. Але початок активної діяльності «Просві-
ти» загальмувався через складне матеріальне становище, відсут-
ність приміщення та запроваджений у 20-х числах грудня 1905 р. 
по всій Катеринославській губернії військовий стан.

З метою поліпшення бюджету «Просвіти» Д. І. Яворницький 
погодився читати публічні лекції про Запоріжжя, прибуток від 
яких мав піти на потреби товариства, звертався з проханням до 
Катеринославської управи надати місце для облаштування «На-
родної аудиторії». Він же клопотав про дозвіл на проведення збо-
рів «Просвіти» 4 червня 1906 р., коли катеринославські просвітя-
ни офіційно відновили діяльність, а відомого вченого-історика 
було обрано до складу ради товариства133.

133 Журба О. І. Сторінками історії Катеринославської «Просвіти» / О. І. Журба // Над-
дніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: 
С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. –  Д., 2001. –  Вип. 1. –  С. 136; 

 Чабан М. П. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905–1921). –  С. 501–502.

Приміщення «Народної аудиторії» (нині вул. Володимира Великого, 42), 
 де у 1906 р. відбулись установчі збори «Просвіти»
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За умов постійних заборон катеринославським просвітя-
нам було не просто здобути дозвіл навіть на проведення загаль-
них установчих зборів товариства. Лише завдяки енергії й авто-
ритету Д. І. Яворницького такі збори «Просвіти» відбулися 4 черв-
ня 1906 р. у приміщенні «Народної аудиторії», куди прийшло  
70 осіб. Усього ж тогочасна катеринославська «Просвіта» нарахо-
вувала 190 учасників. Тоді ж обрали раду «Просвіти», до якої уві-
йшли Д. І. Яворницький та його однодумці-просвітяни: А. С. Си-
нявський, М. Л. Кузьменко, М. В. Биков, С. О. Липківський, 
В. О. Біднов, М. О. Богуславський, М. В. Маслов, В. М. Хрінни-
ков, М. К. Ємець, Г. Ф. Дзябенко та Ф. С. Гарькавцев134.

Хоча організаційна робота відбирала у Д. І. Яворницького все 
більше часу, вчений продовжував публікувати свої розвідки. Так, 
у 1906 р. у Катеринославі вийшла у світ його праця «Малорос-
сийские народные песни, собранные в 1878–1905 гг.». Том, який 
налічував 772 сторінки тексту, підбивав підсумки багатолітньої 
фольклорно-етнографічної евристичної діяльності Д. І. Явор-
ницького серед українського селянства135. Ця унікальна праця 
стала чудовим свідченням тривалих інтелектуальних комунікацій 
Дмитра Івановича в українському селі і водночас продовженням 
традиції, започаткованої ще М. О. Максимовичем, продовженої 
В. Б. Антоновичем, М. П. Драгомановим та іншими українськи-
ми діячами.

Поступово катеринославська «Просвіта» розширювала сферу 
своєї національно-культурницької діяльності. У 1907 р. працювали 
літературна, драматична та співоча секції, лекційний гурток, функ-
ціонувала просвітянська бібліотека. Найбільшою популярністю 
користувалася робота драматичної секції, яка в «Аудиторії народ-
них читань» проводила сімейні вечори, вечірні вистави, концер-
ти. Тільки за перший сезон драматична секція поставила 57 спекта-
клів, зокрема за п’єсами класиків української драматургії136.

Д. І. Яворницький прагнув розширити інтелектуальне коло 
катеринославського просвітянського співтовариства, запрошую-
чи з інших міст висококваліфікованих учених-лекторів. Так, 7 листо-

134 Журба О. І. Сторінками історії Катеринославської «Просвіти». –  С. 136;  Чабан Ми-
кола. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905–1921). –  С. 19.

135 Заруба В. М. Яворницький Дмитро Іванович. –  С. 44.
136 Чабан М. П. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905–1921). –  С. 20.
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пада 1907 р. він написав листа харківському вченому М. Ф. Сумцову, 
в якому від імені катеринославської «Просвіти» звертався «з великим 
і щирим проханням» приїхати до Катеринослава і прочитати лекцію 
«Україна в її минулому і сьогоденні» українською мовою137.

Та й сам Д. І. Яворницький подавав приклад у читанні пу-
блічних лекцій українською мовою. Д. І. Дорошенко згадував, 
що Дмитро Іванович, «Дід», як звали його поза очі молодші од-
нодумці, «робив популярні виклади про Запорожжя в «Просвіті», 
і ці виклади для слухачів «були надзвичайно цікаві»138. Про поді-
бну практику читання лекцій свідчить лист до Дмитра Івановича 
очільника Катеринославської «Просвіти» періоду 1906–1908 рр. 
С. О. Липківського. У ньому однодумець Д. І. Яворницького спо-
віщав про знаходження необхідної зали у просвітянина С. І. Ба-
рановського по Троїцькій вулиці і дуже просив «відчитати лек-
цію по українському, бо у Вас є такі характерні українські вира-
зи і як будете говорити по українському, то у Вас стільки природ-
ного гумору, що жаль буде, як це все пропаде, якщо говоритиме 

137 ЦДІАУК. –  Ф. 2052, оп. 1, спр. 1395, арк. 1.
138 Дорошенко Дмитро. Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 роки).–  С. 151, 175.

Рекламне оголошення про брошуру Д. І. Яворницького «Як жило славне Запорожське 
Низове військо», видану Катеринославською «Просвітою» (1913).  

Праворуч – малюнок М. С. Самокиша
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по російському»139. Відтак україн-
ська мова розглядалася катерино-
славськими просвітянами як важ-
ливий чинник встановлення необ-
хідних вербальних комунікацій зі 
слухачами.

З початку 1908 р. просвітяни 
активізували лекційну діяльність. 
Тепер лекції проводилися систе-
матично, щосереди. Цьому спри-
яло те, що в 1908–1909 рр. катери-
нославська «Просвіта» мала влас-
не приміщення на Торговій вулиці, 
у будинку Давидовського (нині –  
вулиця Ширшова, 10). Особлива 
подія відбулася 6 лютого 1908 р., 
коли Д. І. Яворницький виголосив 
публічну лекцію «Україно-руське 

козачество в історії» українською мовою140. Лекційна діяльність 
Д. І. Яворницького-просвітянина здобувала високу оцінку у сві-
домих українців141.

Листи С. О. Липківського до Д. І. Яворницького засвідчу-
ють, що Дмитра Івановича систематично запрошували на засідан-
ня Ради «Просвіти», а відтак він був у курсі всіх справ товариства. 
Більше того, очільник «Просвіти» просив Дмитра Івановича по-
сприяти відкриттю філії товариства в с. Кринички, а задля цього 
поклопотатися у губернатора142.

Поряд з активною діяльністю у справі налагодження укра-
їнської інтелектуальної комунікації в Катеринославі, Д. І. Явор-
ницький продовжував підтримувати контакти з українцями 
Санкт-Петербурга. Так, український політичний і громадський 
діяч М. М. Стасюк у листі до Дмитра Івановича від 18 березня 
1908 р. зі столиці імперії в Катеринослав засвідчував, що передав 
книжки, подаровані істориком запорозької козаччини універси-

139 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 290, 926, 927.
140 Чабан М. П. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905–1921). –  С. 21–22, 502–503.
141 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 3. –  С. 542.
142 Там само. –  Вип. 5. –  С. 288, 290, 291, 292.

Український політичний і 
громадський діяч М. М. Стасюк
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тетському гуртові українознавства. Водночас Микола Матвійович 
просив Д. І. Яворницького надати допомогу (здобути агрономіч-
ну практику в катеринославському земстві) активному учаснику 
української студентської громади в Санкт-Петербурзі Ісааку Ма-
зепі, який дуже цікавився Катеринославщиною взагалі та історією 
Запорожжя зокрема і міг прислужитися катеринославським укра-
їнцям143.

Д. І. Яворницький підтримував міцні інтелектуальні зв’язки 
з катеринодарським товариством «Просвіта». На запрошення ку-
банських українців знаний історик-просвітянин неодноразо-
во приїздив на Кубань, читав лекції про запорожців та кобзарів. 
Серед його кубанських кореспондентів фольклорист Я. Бігдай, 
письменники М. Вороний, Г. Доброскок, В. Потапенко, історик 
П. Короленко, громадський діяч С. Ерастов та ін.144

По допомогу до Д. І. Яворницького зверталися й галицькі 
українці. Так, український письменник А. Я. Чайковський у листі 
до Дмитра Івановича від 20 квітня 1909 р. просив «фаховця і спе-
ціяліста по козацькій історії» надати матеріали з козацької воєн-
ної тактики145.

Важливе значення особистості Д. І. Яворницького в засну-
ванні й діяльності Катеринославського літературно-артистичного 
товариства «Просвіта» розуміло місцеве охоронне відділення, яке 
30 квітня 1909 р. сповіщало Департамент поліції про наявність та-
ких членів-засновників цього товариства, як повітовий член Кате-
ринославського окружного суду С. С. Бичихін, директор Катери-
нославського обласного музею імені О. М. Поля Д. І. Яворниць-
кий, помічник завідувача відділу служби тяги Управління Катери-
нинської залізниці М. Л. Кузьменко, викладач семінарії В. О. Бід-
нов та голова товариства С. О. Липківський. Характерна й при-
писка про те, що всі вищезазначені особи «в політичному відно-
шенні не скомпрометовані»146.

Катеринославська «Просвіта» та діяльність у ній Д. І. Явор-
ницького привертала увагу й неукраїнців за етнічним походжен-
ням. З цього погляду цікавим є лист українського письменни-

143 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 300, 378.
144 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. –  С. 32.
145 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 320.
146 ЦДІАУК. –  Ф. 1597, оп. 1, спр. 173, арк. 473.
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ка і громадського діяча І. Личка 
до Дмитра Івановича від 29 жов-
тня 1909 р. В ньому йшлося про те, 
що актриса О. І. Львова, дружина 
автора листа, хоч і не була україн-
кою, зацікавилася діяльністю Ка-
теринославської «Просвіти», бажа-
ла свій вільний час проводити між 
українцями. І. Личко просив Дми-
тра Івановича показати своїй дру-
жині «шматочок України»147.

Не менш цікавим є епістоля-
рій української письменниці і гро-
мадської діячки Л. М. Старицької-
Черняхівської, яка у лис-
ті Д. І. Яворницькому із Киє-
ва до Катеринослава від 13 верес-
ня 1909 р. від імені старшин «Укра-
їнського клубу» прохала його про-

читати в цьому національно-культурному осередку лекцію по-
українськи, а разом із тим висловлювала й побажання виступи-
ти там само з рефератом, а може і не з одним148. В «Українсько-
му клубі» щосереди відбувалися велелюдні літературні зібрання, 
у яких брала участь українська інтелігенція, переважно студен-
ти вищих навчальних закладів. Перед цими слухачами виступали 
кращі українські сили. З чергового листа Людмили Михайлівни 
від 28 вересня 1909 р. відомо, що Д. І. Яворницький прийняв за-
прошення старшин «Українського клубу», і лекції було заплано-
вано на 7–8 жовтня. Вчений-історик мав читати лекції з техніч-
ними наочними засобами. При цьому «Український клуб» забез-
печував захід діапроектором, або як його називали «чарівним ліх-
тарем», а лектор –  діапозитивами149.

Деталі такої лекції про історію Запорожжя знаходимо у спо-
гадах В. Лещенка. Як прекрасний оратор Дмитро Іванович побу-
дував свою лекцію не в суто академічному стилі, а виступав ніби-

147 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 405.
148 Там само. –  Вип. 2. –  С. 298.
149 Там само. –  С. 299.

Українська письменниця  
і громадський діяч  

Л. М. Старицька-Черняхівська
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то десь у гостинній родині, оповідаючи про свої нові знахідки ре-
ліквій побуту та історії Запорожжя. Знавець козаччини детально 
розповів, як розшукав місце поховання кошового отамана Іва-
на Сірка та як була написана широковідома картина І. Ю. Рєпі-
на «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» (1880–1891) 
за участю самого Д. І. Яворницького, який став прототипом пи-
саря –  одного з героїв полотна150. З листа громадського діяча 
О. Ф. Бєлоусова від 8 листопада 1909 р. дізнаємося, що Д. І. Явор-
ницький читав лекції з історії і в Київській «Просвіті»151.

Д. І. Яворницький прагнув поширити історичні знання, при-
щепити інтерес до історії та археології і в провінційних містах 
Катеринославщини. Так, листи педагога та луганського громад-
ського діяча Ф. В. Локотя до знаного дослідника в період 1912–
1915 рр. дають можливість стверджувати, що луганська громад-
ськість з великою цікавістю очікувала лекцій та археологічних 
розкопок Д. І. Яворницького152.

У міжреволюційний період Д. І. Яворницький використову-
вав свою лекційну діяльність у катеринославській «Просвіті» для 
популяризації імені українського поетичного генія Т. Г. Шевчен-
ка. Лекції Дмитра Івановича з життя та творчості Кобзаря, про-
читані для просвітян часто за участю кобзарів, викликали вели-
кий інтерес у шанувальників української історії, мови та літерату-
ри і об’єктивно сприяли консолідації українського інтелектуаль-
ного співтовариства в Катеринославі153.

Про значну зацікавленість Д. І. Яворницького постаттю вели-
кого українського поета свідчить і публікація ним у Катеринославі 
в 1909 р. брошури «Матеріали до біографії Т. Г. Шевченка». Видан-
ня здійснено українським громадським діячем, інженером і ме-
ценатом В. М. Хрінниковим. У брошурі подана власноручна авто-
біографія українського поета, всі справжні документи про його  
заслання та проживання у Новопетровській фортеці, Уральському 
та Гурьєвському «городках», Оренбурзі та в Нижньому Новго-

150 Лещенко В. Моя зустріч з академіком Д. І. Яворницьким / В. Лещенко // Чабан Ми-
кола. Сучасники про Яворницького. –  С. 44–45.

151 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 39.
152 Там само. –  Вип. 5. –  С. 298–304, 927.
153 Звідомлення українського літературно-артистичного товариства «Просвіта» у Кате-

ринославі за 1914 рік. –  Катеринослав, 1915. –  С. 21–22;  Чабан Микола. Діячі Січес-
лавської «Просвіти» (1905–1921). –  С. 502–503.
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роді. Всі ці документи потрапи-
ли до Дмитра Івановича від роди-
ни катеринославського колекціо-
нера, редактора-видавця «Екате-
ринославского листка объявлений» 
П. І. Зуйченка, який свого часу то-
варишував з П. О. Кулішем154.

Ім’я Д. І. Яворницького як 
українського патріота та шану-
вальника таланту великого Коб-
заря було відоме далеко за меж-
ами Катеринослава. Свідчен-
ням цього є лист відомого філо-
лога, академіка Петербурзької АН 
Ф. Є. Корша, написаний, вірогід-
но, на початку лютого 1911 р., із 
запрошенням Дмитра Іванови-
ча від Комітету з упорядкування 
Шевченківського свята у Москві 

прибути на цей захід, що мав відбутися 26 лютого  
і 5 березня 1911 р.155

Д. І. Яворницький отримував запрошення на Шевченків-
ські свята і в містах Наддніпрянщини. Так, 8 лютого 1912 р. укра-
їнський громадський діяч М. Лисий від імені гуртка українців 
у м. Олександрія Херсонської губернії висловлював думку про 
влаштування до Шевченківських свят вечора кобзарів за допомо-
гою Д. І. Яворницького у цьому місті156.

Подібне запрошення було невипадковим. Адже вже у листо-
паді 1911 р. Катеринославська «Просвіта» запросила трьох коб-
зарів –  С. А. Пасюгу, І. Й. Кучугуру-Кучеренка та П. М. Гащен-
ка –  для проведення концерту, який пройшов з великим успі-
хом. Напевно, цей контакт просвітян із кобзарями відбувся за 
участю Д. І. Яворницького. Адже дослідник запорозького коза-
цтва ще у серпні того ж року запропонував кобзарю Г. С. Кожуш-
ку, учню С. А. Пасюги, залишитися в музеї та грати для відвіду-

154 Чабан Микола. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905–1921). –  С. 470, 473; 
 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 184, 362.
155 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 276–277.
156 Там само. –  Вип. 6. –  С. 404.

Український громадський діяч, 
інженер і меценат В. М. Хрінников
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вачів і той охоче погодився. Зго-
дом Д. І. Яворницький допоміг 
кобзарям С. А. Пасюзі й Г. С. Ко-
жушку вийти з матеріальної скру-
ти, надавши їм рекомендацію для 
роботи у Криму157.

Принагідно зазначу, що коб-
зарі з великою повагою ставили-
ся до Дмитра Івановича і запрошу-
вали його для проведення спіль-
них заходів. Приміром, визначний 
український кобзар І. Й. Кучугура-
Кучеренко у листі від 30 берез-
ня 1914 р. висловлював прохан-
ня кобзарів до Д. І. Яворницько-
го прочитати лекцію про кобзарів 
у місті Кременчуці Полтавської гу-
бернії. На 10 квітня 1914 р. коб-
зарі запланували самостійний кобзарський концерт у «Народ-
ній аудиторії» і просили «батька кобзарського» допомогти «своїм  
дітям»158.

Знаючи добрі стосунки Д. І. Яворницького з кобзарями, його 
прихильники і приятелі бувало просили допомогти організувати 
Шевченківські свята за участю цих непересічних співаків народ-
них пісень. З одним із таких прохань виступила приятелька Дми-
тра Івановича, учителька Струковської церковно-парафіяльної 
школи Катеринославського повіту, член Катеринославської 
«Просвіти» Ф. П. Стрижевська. «Кобзаря хочу до смерті», –  писа-
ла Фросина Прокопівна в листі Дмитру Івановичу від 1910 р., не 
забуваючи запросити й «батечка» (Д. І. Яворницького. –  С. С.) на 
Шевченківське свято до своєї школи159.

Епістолярії свідчать про авторитет Д. І. Яворницького на-
віть у галузі поетичної Шевченкіани. Так, поет-аматор із с. Кін-
ські Роздори Олександрівського повіту Катеринославської губер-

157 Кожушко Григорій. У Катеринославі нас прийняли охоче / Григорій Кожушко // Ча-
бан Микола. Сучасники про Яворницького. –  С. 47.

158 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 386.
159 Там само. –  С. 558, 821.

Український кобзар  
І. Й. Кучугура-Кучеренко
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нії А. Рибка надіслав 22 лютого 1911 р. «шановному професору» 
в Катеринослав свого вірша «На Шевченкове свято» і просив ука-
зати, чи заслуговує його поетичний допис на друкування160.

Шевченківське свято традиційно вважалося одним із най-
важливіших заходів Катеринославської «Просвіти». У 1911–
1913 рр. для його урочистого проведення просвітяни наймали в цей 
день найкращі зали: або в Англійському клубі, або в Комерційному 
зібранні. Перед початком таких концертів зі вступним словом висту-
пали Д. І. Яворницький, Д. І. Дорошенко або Г. Г. Черняхівський. Ар-
тистична програма виконувалася на високому рівні, адже до Катери-
нослава спеціально приїжджали визначні співаки й співачки із Киє-
ва та Харкова, співав добре організований великий хор В. Ю. Пе-
трушевського з Комерційного училища А. С. Синявського161.

Одне із перших таких Шевченківських свят катеринослав-
ської «Просвіти» відбулося 4 березня 1912 р. в залі Комерцій-
ного зібрання162. Уже наступного дня український культурний 
діяч Т. М. Романченко писав Д. І. Яворницькому із Катерино-
слава до Києва, зазначаючи: «Вечір Т. Г. Шевченка відбувся на 
славу. Реферат Дорошенко прочитав дуже вдало…». Характер-
но, що, хоча Дмитро Іванович і не міг того року брати безпо-
середню участь у відзначенні Шевченкових роковин у Катери-
нославі, він направив зібранню місцевих просвітян свою теле-
граму, яка, оголошена Д. І. Дорошенком, була зустрінута «ряс-
ними оплесками»163.

Дев’ятого березня 1913 р. у театрі Комерційного клубу рада 
товариства «Просвіта» організувала великий Шевченківський 
концерт, під час якого виконувалися твори Кобзаря, хорові номе-
ри, сольні співи. Цей захід викликав великий інтерес і дав «Про-
світі» 952 крб 71 коп. загального доходу і 207 крб 09 коп. чистого 
прибутку164.

Напевно, саме про цей захід 1913 р. як «вечір української пісні, 
музики й поезії» згодом згадував Д. І. Дорошенко: «Чимало людей 

160 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  С. 490.
161 Дорошенко Дмитро. Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 роки). –  С. 176.
162 Чабан Микола. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905–1921). –  С. 101.
163 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 254.
164 Звідомлення українського літературно-артистичного товариства «Просвіта» у Кате-

ринославі за 1913 рік. –  Катеринослав, 1914. –  С. 18; 
 Там само. –  С. 11–12.
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прибуло на цей вечір здалеку: з сіл Кам’янки, Мануйлівки, Дієвки, 
приїхала молодь з Новомосковська. Під час вечора було продано 
багато українських книжок, портрети українських письменників 
і кустарних (народних) виробів, спеціально закуплених і привезе-
них з Полтави»165. Цей, як й інші заходи просвітян, у яких активну 
участь брав Д. І. Яворницький, формували й розширювали укра-
їнське інтелектуальне середовище в Катеринославі, пробуджу-
вали в місті нащадків козаків українське національно-культурне 
життя.

Д. І. Яворницькому належала важлива роль у збереженні 
й розвитку «Просвіт» на Катеринославщині напередодні Пер-
шої світової війни. Так, у «Щоденнику» Є. Х. Чикаленка у за-
писі від 8 червня 1913 р. йдеться про те, що в той період «Про-
світи» на Катеринославщині, на відміну від інших губерній, 
збереглися завдяки Дмитру Івановичу. Секрет цього полягав 
у тому, що визначний дослідник козаччини офіційно вважав-
ся «октябристом», приятелював із колишнім Полтавським гу-
бернатором, а нині –  губернським предводителем дворян-
ства Катеринославської губернії князем М. П. Урусовим. Че-
рез останнього він увійшов у добрі відносини з Катеринослав-
ськими губернаторами: спочатку О. М. Клінгенбергом, а за-
тим із В. В. Якуніним, добуваючи від них дозволи на відкриття 
нових «Просвіт» по селах.

Д. І. Яворницький майстерно доводив царським чиновни-
кам, що «Просвіти» та українська свідомість не тільки не шкід-
ливі, а навіть корисні. Адже «Просвіти» своїми безневинними те-
атральними виставами, співами та читанням дозволеної цензу-
рою літератури відволікали українських селян від революційного 
руху та всіляких хуліганських вчинків. Утім, насправді, як зазна-
чав Є. Х. Чикаленко, просвітянські організації масово перетворю-
вали селян на свідомих українців166.

З осені 1913 р. катеринославська «Просвіта» розпочала під-
готовку до святкування 100-річчя з дня народження Т. Г. Шевчен-
ка. За клопотанням просвітян 19 грудня 1913 р. губернатор дозво-
лив створення Шевченківського ювілейного комітету. 16 люто-

165 Дорошенко Дмитро. Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 роки). –  С. 176.
166 Чикаленко Євген. Щоденник /Євген Чикаленко Т. 1 (1907–1917) / Євген Чикален-

ко. –  К., 2004. –  С. 280–281.
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го 1914 р. його почесним головою одноголосно обрали Д. І. Явор-
ницького. Ювілейний Шевченківський комітет запросив Дми-
тра Івановича на урочисте засідання, присвячене пам’яті поета 
Т. Г. Шевченка і призначене на 25 лютого 1914 р. у залі Катерино-
славського Англійського клубу167.

Про визначальну роль Д. І. Яворницького в організації свят-
кування Шевченківського ювілею свідчить лист-повідомлення 
Катеринославського губернатора до правління Катеринослав-
ського українського літературно-артистичного товариства «Про-
світа». У ньому йшлося про дозвіл святкувати ювілей Т. Г. Шев-
ченка за умови, що відповідальність за захід візьме на себе почес-
ний голова ювілейного комітету Д. І. Яворницький168.

25 лютого 1914 р. на ювілейному вечорі в Англійському клубі 
зібралося дуже багато людей: городян різних станів, у тому чис-
лі робітників, а також селян. Відкрив урочисте засідання Шев-
ченківського ювілейного комітету Д. І. Яворницький. Присут-
ні уважно слухали три доповіді про Кобзаря, з якими виступи-

167 Звідомлення українського літературно-артистичного товариства «Просвіта» у Кате-
ринославі за 1913 рік. –  Катеринослав, 1914. –  С. 18;

 Там само. –  С. 2, 9, 13; 
 ДНІМ. ВР. –  Арх –  22996/КП –  90197.
168 ДНІМ –  Арх –  28904/КП –  100723.

Ювілейний Шевченківський вечір Катеринославської «Просвіти» 1 березня 1914 р. 
(за старим стилем)
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ли О. М. Терпигорєв, Д. І. Яворницький та М. В. Биков. Атмос-
фера в залі вирізнялася піднесеністю. Доповідь Д. І. Яворницько-
го присутні супроводжували гучними і тривалими оплесками, що 
було свідченням авторитету й поваги до подвижника української 
справи. Надалі депутації від різних установ, товариств покладали 
вінки до бюста великого українського поета. Одним із перших це 
зробили представники катеринославської «Просвіти» та її філій169.

Доповідь Д. І. Яворницького «Шевченко –  народний україн-
ський поет» у формі реферату була опублікована у щоденній укра-
їнській газеті «Рада». Своїми враженнями від прочитаного поді-
лився з Дмитром Івановичем Ю. С. Михайлів, який писав у квітні 
1914 р. із Москви в Катеринослав: «Читаючі його, я наче чув Вашу 
мову, живу –  дійсно українську»170.

Першого березня 1914 р. рада товариства організувала вели-
кий ювілейний Шевченківський вечір, на який зібралася сила на-
роду з усієї Катеринославщини. Велике враження на присутніх 
справив бюст великого поета на сцені, убраний численними він-
ками, а бездоганне виконання концертних номерів глибоко зво-
рушило всіх слухачів. Рада «Просвіти» запланувала ще кілька юві-
лейних концертів, присвячених Кобзарю, але після 1 березня по-
ліція не дозволяла проведення будь-яких Шевченківських свят-
кових заходів у Катеринославі. 16 березня 1914 р. цілком несподі-
вано було закрито й Шевченківський ювілейний комітет171.

Українська національно-культурницька діяльність кате-
ринославської «Просвіти», однією із знакових фігур якої був 
Д. І. Яворницький, напередодні Першої світової війни стала відо-
ма і в інших губерніях Наддніпрянщини. У цьому контексті заслу-
говує на увагу цілком таємне відношення начальника Полтавсько-
го ГЖУ до свого колеги по Катеринославському ГЖУ від 17 бе-
резня 1914 р., в якому йшлося: «Мною отримані точні агентур-
ні відомості, що велику роль у м. Катеринославі відіграє в укра-
їнському русі відоме товариство „Просвіта”, навколо якого гру-

169 Юноша В. (Єфремов Петро). Сила стихії / В. Юноша (Петро Єфремов) // Чабан Ми-
кола. У старому Катеринославі (1905–1920 рр.): Хрестоматія. –  С. 97–103; 

 Звідомлення українського літературно-артистичного товариства «Просвіта» у Кате-
ринославі за 1914 рік. –  С. 14.

170 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 331.
171 Звідомлення українського літературно-артистичного товариства «Просвіта» у Кате-

ринославі за 1914 рік. –  С. 2, 3, 4.
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пуються „українофіли”». Однак начальник Катеринославського 
ГЖУ у зворотному відношенні від 9 травня 1914 р. заспокоював 
свого колегу, сповіщаючи, що члени товариства «більшою час-
тиною» опікувалися дослідницькою діяльністю у галузі археоло-
гії та «відновленням українських древностей»172.

Утім, у листопаді 1915 р. катеринославські жандарми все ж 
таки провели обшуки у місцевих просвітян, опечатали приміщення 
товариства в будинку В. М. Хрінникова та його філії в Мануйлівці, 
книгарню «Слово» і заарештували дев’ять осіб. У листі від 6 грудня 
1915 р. тодішній голова катеринославської «Просвіти» Г. Л. Дени-
сенко інформував про вищезазначене Д. І. Яворницького і просив 
поклопотатися у цій справі перед губернатором. Звістка про акцію 
жандармів докотилася до московських українців. Так, Ю. С. Ми-
хайлів писав Д. І. Яворницькому із Москви в Катеринослав 28 груд-
ня 1915 р. про свої сподівання, що той допоможе своїм авторите-
том і врятує справу. Однак всі ці надії виявилися марними. У січні 
1916 р. Катеринославська «Просвіта» була закрита173.

Як бачимо, Катеринославська «Просвіта» була важливою 
українською національно-культурницькою інституцією в інте-
лектуальному співтоваристві Д. І. Яворницького. Український 

172 ЦДІАУК. –  Ф. 313, оп. 2, спр. 2957, арк. 73, 75.
173 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 336, 793; 
 Там само. –  Вип. 6. –  С. 158–159.

Будинок В. М. Хрінникова в українському стилі
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вчений і педагог став одним із засновників і найяскравіших ре-
презентантів товариства, яке вельми прислужилося розвитку різ-
них проявів українського національно-культурного життя в Кате-
ринославі, сприяло його налагодженню в повітах губернії.

3.4. Біля початків місцевої україномовної преси

Свобода слова, зібрань і спілок, «дарована» царем Мико-
лою ІІ у Маніфесті 17 жовтня 1905 р., уможливила активізацію ре-
дакторської діяльності Д. І. Яворницького, надавала змогу легаль-
но розширити сферу вжитку української мови, літератури та іс-
торичних знань про українське минуле, що було актуальним для 
розвитку національної освіти та науки. Водночас розвиток укра-
їномовних друкованих засобів масової інформації мав важливу 
роль у розвитку інтелектуальних комунікацій.

У цьому сенсі цілком закономірним є те, що свободи Мані-
фесту 17 жовтня 1905 р. виявилися зручною нагодою, якою ско-
ристався Д. І. Яворницький, усвідомлений значенням не тільки 
живого слова лектора, а й українського друкованого слова. Не-
випадково він став редактором першого місцевого українсько-
го тижневика «Запоріжжє», який вийшов у світ 23 лютого 1906 р. 
у Катеринославі. Видавцем часопису був В. М. Хрінников –  відо-
мий у місті підприємець-меценат і український патріот174.

Укласти перший номер видання запросили українського гро-
мадського і політичного діяча, колишнього учасника Братства Та-
расівців і співзасновника Української Народної Партії В. М. Шеме-
та з Лубен. Той склав набір видання, помістивши на першій сторін-
ці на місці передовиці Шевченкову «Розриту могилу». Тоді, після 
царського Маніфесту 17 жовтня 1905 р., дозволялося друкувати ви-
дання без попередньої цензури, але після виходу у світ треба було 
направити контрольні примірники для перегляду поліцмейстеру та 
цензору. За дві години, якщо видання не заборонялося, його можна 
було розсилати передплатникам. Утім, В. М. Шемет надрукував ча-
сопис, розіслав передплатникам і відправив примірник цензору175.

174 Чабан Микола. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905–1921): біобібліогр. словн. 
Близько 670 імен. –  Д., 2002. –  С. 472, 504.

175 Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка / 
Н. М. Буланова. –  Д., 2012. –  С. 23.
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Україномовне видання відразу привернуло до себе увагу цен-
зури через начебто політичний характер –  уже згадувану Шевчен-
кову поезію «Розрита могила». Український тижневик було кон-
фісковано поліцією, а подальший його вихід заборонено вже піс-
ля першого числа. Д. І. Яворницький отримав зауваження від Ка-
теринославського губернатора176.

У 1910 р. у Катеринославі відбулася сільськогосподарська ви-
ставка. На захід прибули й відомі діячі українського національ-
ного руху Л. М. Жебуньов та Є. Х. Чикаленко, які, поміж іншого, 
приділяли значну увагу розвитку української преси. Євген Хар-
лампійович зупинився у Д. І. Яворницького, якого вже добре знав. 
Дмитро Іванович дуже радо прийняв гостя.

На прохання Л. М. Жебуньова та Є. Х. Чикаленка катеринос-
лавські однодумці організували збори місцевої української гро-
мади. Л. М. Жебуньов звернувся до присутніх із гарячою промо-
вою стосовно необхідності підтримки щоденної української пре-
си, зокрема газети «Рада». Однак заможні катеринославці, такі як 
В. М. Хрінников та А. Ф. Куліченко, які б могли допомогти мате-
ріально українській пресі, були відсутні, а решта не мала коштів. 
Натомість Д. І. Яворницький у своєму виступі доводив, що можна 
допомогти і без грошей. Він запропонував кожному учаснику збо-
рів зібрати по десятку нових передплатників. Таку роботу, на дум-
ку українського діяча, мали б проводити у громадах усіх міст. Тоді б 
назбиралося б тисячі дві передплатників, а українська щоденна га-
зета «стала б і на ноги»177. Зазначене свідчить, що Д. І. Яворницький 
розумів значення україномовної преси як важливого засобу форму-
вання інтелектуальних комунікацій у поступі української справи.

Д. І. Яворницький не тільки закликав однодумців підтрима-
ти українську пресу, а й на ділі сприяв цьому. Так, за щоденником 
Є. Х. Чикаленка, Дмитро Іванович надіслав йому гроші за деся-
тьох передплатників, яких розшукав у Катеринославі. Євген Хар-
лампійович подякував відомому досліднику козаччини і просив 
розіслати від Катеринославської української громади заклик до 

176 Степнов Тарас. Спогади про Дмитра Івановича / Тарас Степнов // Чабан Микола. 
Сучасники про Яворницького. –  С. 41; 

 Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка. –  
С. 23.

177 Чикаленко Євген. Щоденник / Євген Чикаленко. –  Том 1 (1907–1917). –  К., 2004. –  
С. 115–116.
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всіх громад, щоб ці осередки укра-
їнства також розпочали збирати пе-
редплатників178.

За часів нового революційного 
піднесення, яке розпочалося 1910 р. 
і не припинялося до початку Пер-
шої світової війни, у Катериносла-
ві виник новий проект українсько-
го органу преси під назвою «Дніпро-
ві Хвилі». Навколо українського ви-
дання об’єднався цілий гурт співро-
бітників, майже виключно катери-
нославців. Серед дописувачів часо-
пису був Д. І. Яворницький та його 
однодумці: М. В. Биков, А. Ф. Ка-
щенко, Т. Д. Татарин, К. О. Корж, 
Т. С. Митрус, Т. М. Романченко, 
О. С. Гладченко, М. К. Новиць-
кий, В. О. Біднов, його дружина 
Л. Є. Біднова (Л. Жигмайло) та ін.

«Дніпрові Хвилі» віддзерка-
лювали культурно-національне 
життя на Катеринославщині, вод-
ночас відгукуючися на справи за-
гальноукраїнського значення. 
Український часопис мав кілька 
сотень передплатників, здебільшо-
го селян, членів філій Катеринос-
лавської «Просвіти». Друкувало-
ся видання дуже дешево, завдяки 
власнику приватної друкарні, укра-
їнцю К. А. Андрущенку. У 1910–
1913 рр. редактором і видавцем ча-
сопису катеринославських просві-
тян вважався К. Є. Котов, хоча фак-
тичним редактором був Д. І. Дорошенко. Проте восени 1913 р. він 

178 Чикаленко Євген. Щоденник. –  С. 117.

Український часопис  
«Дніпрові хвилі»

Редактор і видавець часопису 
«Дніпрові хвилі» К. Є. Котов
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переїхав до Києва і незабаром «Дніпрові Хвилі» припинили існуван-
ня. Як писав Д. І. Яворницький на адресу Н. М. Дорошенка із Кате-
ринослава до Києва 30 січня 1914 р., він прагнув повернути Д. І. До-
рошенка, оскільки з його від’їздом часопису бракувало редактора; 
навіть міг би здобути гроші на видання і пропонував змінити назву 
на «Запорожський край». Але ці плани не справдилися179.

Український часопис «Дніпрові Хвилі» подавав різноманіт-
ну інформацію про інтелектуальну діяльність Д. І. Яворницько-
го, про різні напрями його інтелектуального співтовариства. Так, 
зі шпальт видання дізнаємося, що глибокі знання й патріотична 
позиція вченого прислужилися і для розвитку українського кіне-
матографу. У вересні 1911 р. «Дніпрові Хвилі» інформували чита-
чів про те, що місцева катеринославська фабрика кінематографіс-
тів під фірмою «Родина» Д. Сахненка і спілки задумала випусти-
ти картину про Запорозьку Січ. У районі Лоцманської Кам’янки 
на березі Дніпра побудували курені, хати, розташували гармати 
і човни. Для учасників зйомок, а це загалом близько 400 осіб, по-
шили спеціальне історичне вбрання. За порадами кінематогра-
фісти зверталися до Д. І. Яворницького180.

179 Дорошенко Дмитро. Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 роки). –  С. 152, 178; 
 Епістолярна спадщина. Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 69.
180 Дніпрові Хвилі. –  24 сентября 1911. –  №  18–19. –  С. 259.

Кадр із першого українського фільму «Запорозька Січ»
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«Дніпрові Хвилі» подали й цікаві дані, що свідчать про налаго-
дження Д. І. Яворницьким інтелектуальних комунікацій під час учи-
тельських курсів 1911 р. Зі шпальт часопису відомо, що загальноос-
вітні курси для вчителів початкових класів у Катеринославі, органі-
зовані Катеринославською губернською земською управою, тривали 
з 16 червня по 21 липня 1911 р. Серед лекторів виділявся Д. І. Явор-
ницький, який прочитав 11 лекцій. Поміж них чотири стосувалися 
історичного періоду Катеринославщини, а інші –  історії Запорож-
жя взагалі та часам гетьмана П. Сагайдачного зокрема.

Завдяки великому ораторському таланту, лекції Дмитра Іва-
новича зацікавили курсистів найбільше, справляючи на 164 слу-
хачів величезне враження. Пробуджувався такий інтерес, що 
учасники курсів із задоволенням брали участь у розкопках під ке-
рівництвом свого лектора, а у вільний від аудиторних занять час 
та у вихідні здійснювали різні екскурсії: в музей імені О. М. Поля 
і навіть на перший Кодацький поріг, де ознайомилися з руїнами 
Старокодацької фортеці. Після закінчення курсів вчителі підне-
сли Д. І. Яворницькому адрес, в якому привітали «великого дослі-
джувача рідного краю, славу України…»181.

Упорядники курсів всіляко пильнували, щоб на учитель-
ських курсах не набув розвитку український дух. А тому вже 
у 1912 р. із програми курсів вилучили будь-які згадки про украї-
нознавство, зокрема про українську історію. Єдине, що не нава-
жилися заборонити, то це лекції з археології Катеринославщи-
ни. При цьому не могли не запросити такого авторитетного лек-
тора, як Д. І. Яворницький.

Незважаючи на всілякі обмеження (курс з археології Кате-
ринославщини передбачав лише дві лекції) Дмитро Іванович до-
носив своїм слухачам, а їх приїхало з усієї губернії близько 300 
осіб, правду про Україну та українство. Після лекцій він нада-
вав пояснення вчителям, котрі відвідували Обласний музей іме-
ні О. М. Поля. Лекції Д. І. Яворницького, сповнені українського 
духу, мали найбільший успіх182.

181 З українського життя. Учительські курси у Катеринославі // Дніпрові Хвилі. –   
22 липня 1911. –  №  16–17. –  С. 236.

182 Учительські курси і українство // Дніпрові Хвилі. –  1 авг. 1912. –  № 13–14. –  
С. 186–187;  Учительські курси у Катеринославі // Там само. –  С. 203–204.
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Наведене свідчить, що у структурі інтелектуальних комуніка-
цій своє місце посідала місцева українська преса. Д. І. Яворниць-
кий брав безпосередню участь в організації та діяльності україно-
мовних видань, які популяризували українознавчі знання та події 
українського національно-культурного життя.

Таким чином, усе життя і діяльність Д. І. Яворницького остан-
ньої чверті ХІХ –  початку ХХ ст. є яскравим свідченням налагоджен-
ня ним українських інтелектуальних зв’язків із діячами Наддніпрян-
щини, 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 Облас-
ний музей імені О. М. Поля, Катеринославська учена архівна комі-
сія, Катеринославське товариство «Просвіта», українські часописи 
«Запоріжжє» та «Дніпрові Хвилі». Педагогічна діяльність ученого на 
учительських курсах сприяла творенню українського національного 
освітнього середовища, попри всі труднощі царських часів.

Участь Д. І. Яворницького в зазначених установах утвори-
ла колективну складову його української інтелектуальної кому-
нікації, сприяла налагодженню й розгалуженню як вертикальних 
(по лінії учитель –  учні), так і горизонтальних (серед однодумців) 
зв’язків. Уже на початку ХХ ст. український вчений став визна-
ним лідером українського інтелектуального співтовариства в краї. 
Дмитро Іванович мав широке листування з багатьма українськи-
ми діячами у галузях історії, етнографії, фольклористики, архео-
логії, краєзнавства, літератури, літературознавства, мовознавства, 
музики, театру, образотворчого мистецтва, видавничої справи, 
національного руху в Наддніпрянщині та поза її межами.

Це складне комунікативне мереживо вартісне з погляду обго-
ворення Д. І. Яворницьким та його співрозмовниками численних 
аспектів поступу української інтелектуальної думки і проявів ін-
телектуального національного життя у сферах багатьох галузей гу-
манітарної науки, освіти, літератури та мистецтва, преси, культу-
ри в найширшому сенсі цього слова, всього того, без чого немож-
ливо уявити самодостатню модерну націю.
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Розділ 4
Д. І. ЯВОРНИЦЬКИЙ 
В УКРАЇНСЬКОМУ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ 
СПІВТОВАРИСТВІ ЗА ЧАСІВ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ ТА РАДЯНСЬКОЇ 
ВЛАДИ (1917–1940 рр.)

4.1. Українські науково-освітні інтелектуальні 
комунікації Д. І. Яворницького  
за часів Української революції  
та Громадянської війни 1917–1920 рр.

Буремний період 1917–1920 рр. характери-
зувався драматичними подіями революції 
та громадянської війни, що неодноразово 

торкалися і Д. І. Яворницького. В цьому зв’язку становить інте-
рес лист сучасниці тих драматичних часів княгині В. Г. Урусової до 
Д. І. Яворницького від 23 липня 1917 р., в якому, на основі стат-
ті з «оновленої» земської газети, містилося застереження: «… «то-
вариші» починають підкопуватися під Ваш музей»1. Та і в пам’яті 
Д. І. Яворницького тодішні події закарбували надовго. Через бага-
то років учений-подвижник згадував ті часи: «Я пережив всі жахи 
бандитизму, махновщини, не раз мені погрожували розстрілом, 
а я все-таки залишався оберігати свій музей»2.

У ті часи навіть Д. І. Яворницькому не завжди вдавало-
ся зберегти козацькі реліквії від пограбування. Як згадував відо-

1 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 653.
2 ДНІМ. –  Арх –  774/КП –  38762.
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мий український письменник Пе-
тро Панч, директор музею, прово-
дячи екскурсію, якось зізнався, що 
в 1918 р. одну гетьманську булаву 
вкрав-таки з музею отаман «Запорозь- 
кої Січі» Ю. Божко3. Восени 1918 р. 
за умов українського національно-
го піднесення цей місцевий отаман, 
приступивши до створення відділу 
Нової Запорозької Січі, вважав, що 
задля цієї справи необхідні козаць-
кі атрибути, у тому числі й владні4.

Восени 1919 р. до музею наско-
чили махновці, щоб захопити ко-
штовну, оздоблену золотом шаблю 
останнього отамана Задунайської 
Січі Й. М. Гладкого. Непрохані гості 

волали, погрожували професору розстрілом, махали перед обличчям 
револьверами, шукали реліквію. Але навіть сам Н. І. Махно аж ніяк не 
вплинув на Д. І. Яворницького. Безстрашна позиція вченого, який, не 
боючися смерті, рішуче стояв на сторожі музейних цінностей, змусила 
махновців рахуватися з «клятим дідом»5. Свідчення цього є промовис-
та «Охранительная записка» від «батька» Н. І. Махна директору музею 
Д. І. Яворницькому від 27 листопада 1919 р., згідно з якою заарешто-
вувати або конфісковувати будь-що з майна музею ніхто не мав права 
«без особливого на те дозволу»6. Окрім охоронної записки Н. І. Мах-
но надав Д. І. Яворницькому, який показав «батьку» експозицію сво-
єї установи, ще 10 тис. крб. на потреби музею і ордер на постачання  
200 пудів дров для опалення музейного приміщення7.

3 Панч Петро. Наближав до нас Запорозьку Січ / Петро Панч // Чабан Микола. Су-
часники про Яворницького. –  С. 84, 184.

4 Історія міста Дніпропетровська / за наук. ред. д-ра іст. наук, проф. А. Г. Болебру-
ха. –  Д., 2006. –  С. 369.

5 Хорошун Антон. Раритети для професора / Антон Хорошун // Чабан Микола. Сучас-
ники про Яворницького. –  Д., 1995. –  С. 80; 

 Шаповал Іван. В пошуках скарбів. Докум. оповідання / Іван Шаповал. –  К., 1983. –  
С. 307–308.

6 ДНІМ. –  Арх –  778/14/КП –  38766.
7 Митрофаненко Ю. С. Д. І. Яворницький та отамани Ю. Божко і Н. Махно / 

Ю. С. Митрофаненко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: 
зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. –  Д., 2007. –  Вип. 5. –  С. 115.

«Батько» Н. І. Махно
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За несприятливих обставин революції та громадянської ві-
йни вчений не тільки не припинив свої науково-освітні інтелекту-
альні комунікації, а, попри всі труднощі епохи, навіть розширив їх 
змісти. Динамічний і суперечливий революційний процес 1917 р. 
накладав відбиток на науково-освітню діяльність Д. І. Яворниць-
кого, який в обстановці піднесення революції продовжував що-
денну творчу працю в Катеринославі.

Свідчення діяльності Д. І. Яворницького закарбував у своїх 
спогадах К. Ф. Стародубов, тоді 13-літній хлопець, який приїхав 
до міста на Дніпрі в 1917 р. і був на все життя вражений блиску-
чими імпровізаціями талановитого промовця під час його музей-
них екскурсій та публічних лекцій. Дмитро Іванович, за словами 
Кирила Федоровича (в майбутньому академіка АН України), «од-
разу ж зачарував слухачів», полонив щирою любов’ю до рідного 
краю, яскравими образами минулого, а ще –  соковитою народ-
ною мовою, пересипаною дотепами, всебічним, до тонкощів зна-
нням предмету8.

Справедливість цих оцінок підтверджується і спогада-
ми польського письменника, перекладача і літературознавця 
Є. Єнджеєвича, який, навчаючись у Катеринославській гімна-
зії, відвідував екскурсії Д. І. Яворницького в його музеї і пере-
бував під незабутнім враженням від екскурсовода –  «людини-
університету», «адже усі його особисті знання могли бути здо-
бутком цілої громади талановитих і високоосвічених науковців». 
А ще цей неповторний лектор із сивою головою, вусами, спо-
кійним мудрим чолом і проникливими очима, у яких раз-у-раз 
світилися іскринки сміху, переконливо доводив силу і гідність 
української мови9.

За спогадами священика І. Матюшенка, Д. І. Яворницький 
проводив наполегливу освітню роботу не тільки серед учнівської 
молоді, а й у середовищі української інтелігенції, учительства і ду-
ховенства. Вчений і педагог закликав священиків бути ближчими 
до українського народу, користуватися рідною мовою. Ця діяль-
ність дала свої плоди. Так, архієпископ Агапіт прислухався до по-

8 Стародубов Кирило. Він полонив душевною щедрістю / Кирило Стародубов // Чабан 
Микола. Сучасники про Яворницького. –  Д., 1995. –  С. 63–64.

9 Єнджеєвич Єжи. Володар дивовижного світу / Єжи Єнджеєвич // Чабан Микола. 
Сучасники про Яворницького. –  С. 58–59, 176.
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ради Д. І. Яворницького віднови-
ти службу в церкві українською мо-
вою.

Духовним осередком україн-
ців Січеславщини, як став назива-
тися наш край у середовищі свідо-
мих українців під час Української 
революції, по праву вважалося село 
Лоцманська Кам’янка, де Службу 
Божу українською мовою відправ-
ляв свідомий українець о. Кость 
Шарай, котрий мав надзвичайно 
сильний голос. У травні 1917 р. ар-
хієпископ Агапіт дав згоду на від-
праву Служби Божої цим священи-
ком у кафедральному соборі м. Сі-
чеслав (колишній Катеринослав). 

На цю першу Службу Божу українською мовою прийшли тися-
чі городян. І надалі архієпископ Агапіт погоджувався на всі про-
позиції Д. І. Яворницького щодо відродження Української Право-
славної Церкви в нашому краї10. Отже, від початку Української ре-
волюції учений поєднував науково-освітні контакти з комунікаці-
ями духовними.

Упродовж революційних років Д. І. Яворницький приді-
ляв основну увагу популяризації історичних знань. У цей бурх-
ливий час помітно посилилося прагнення народних мас до здо-
буття освіти, а відтак і необхідність у підготовці й перепідготов-
ці вчительських кадрів. За даними В. Я. Яценка, у червні –  лип-
ні 1917 р. Д. І. Яворницький разом із В. В. Благонадьожиним, 
В. О. Бідновим, С. О. Липківським, А. С. Синявським, І. М. Тру-
бою працював на українознавчих курсах для вчителів Катеринос-
лавського, Олександрівського та Павлоградського повітів, читаю-
чи лекції з історії Запорозької Січі. На цю ж тематику вчений чи-
тав лекції в Катеринославському товаристві «Січ» восени 1917 р., 
на єпархіальному з’їзді в Катеринославі у червні 1918 р., на курсах 

10 Матюшенко Іван. Відродження й життя Української Автокефальної Православ-
ної Церкви в Січеславщині / Іван Матюшенко // Чабан Микола. Сучасники про 
Д. І. Яворницького. –  С. 60–62.

Архієпископ Агапіт
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українознавства для вчителів ви-
щих початкових і середніх шкіл Ка-
теринославщини у тому ж 1918 р., 
на лекції-концерті для бійців пол-
ку Січових Стрільців «Вільного ко-
зацтва» армії УНР в Англійському 
клубі 19 січня 1919 р., що супрово-
джувалася ілюстрацією «чарівного 
ліхтаря» та грою кобзаря Ф. О. Час-
ника і та ін.11 Цю картину освітніх 
комунікацій Д. І. Яворницького до-
повнює запрошення Катеринос-
лавського Відділу народної освіти 
на засідання позашкільного підвід-
ділу від 17 березня 1919 р.12

Таким чином, незважаючи на 
непрості часи революції та грома-
дянської війни, в науково-освітній 
діяльності Д. І. Яворницького по-
стали нові вертикальні й горизонтальні інтелектуальні комуні-
кативні зв’язки по лінії популяризації історичних знань.

Заснування Катеринославського університету влітку 1918 р. 
розширило і збагатило інтелектуальні контакти Д. І. Яворницько-
го, який на раді історико-філологічного факультету під головуван-
ням професора М. К. Любавського був обраний на посаду професора 
молодого вищого навчального закладу13. Свідченням нового статусу 
Дмитра Івановича став лист ректора Катеринославського універси-
тету професора М. І. Лебедєва, в якому містилося запрошення на за-
сідання Ради Катеринославського університету, котре мало розпоча-
тися ввечері 2 вересня 1918 р. в аудиторії № 8 Гірничого інституту14.

11 Яценко В. Я. Д. І. Яворницький і суспільно-політичне життя Катеринослава у 1917–
1920 рр. / В. Я. Яценко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, по-
статі: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. –  Д., 2005. –  Вип. 3. –  
С. 38–39; 

 Митрофаненко Ю. С. Д. І. Яворницький та отамани Ю. Божко і Н. Махно. –  С. 116; 
Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 61.

12 ІР НБУ. ВР. –  Ф. І, спр. 22090.
13 Яворницький Д. І. До біографії акад. Д. І. Яворницького: [автобіографія від 22 квітня 

1932 р.] / Д. І. Яворницький // ІР НБУ. ВР. –  Ф. Х, спр. 6553, арк. 9 зв.
14 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 293.

Перший декан історико-
філологічного факультету 

Катеринославського університету 
професор М. К. Любавський
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Підтвердженням високого авторитету Д. І. Яворницького як 
професора-педагога є і його запрошення ректором Катерино-
славського педагогічного інституту І. Я. Акінфієвим на засідан-
ня Катеринославської педагогічної ради, що відбулося 26 вересня 
1918 р. у приміщенні Третьої жіночої гімназії15.

У 1919 р. Д. І. Яворницький, як і раніше, отримував запро-
шення на засідання Ради Катеринославського університету. Одне 
з таких засідань планувалося на суботу 5 квітня 1919 р., про що 
йшлося у запрошенні відомому історику. Дещо пізніше в універ-
ситеті задумали створити наукову раду. Про засідання з її органі-
зації, яке мало відбутися в аудиторії Гірничого інституту 4 трав-
ня 1919 р., комісар Катеринославського університету сповіщав 
Д. І. Яворницького своїм запрошенням16.

Професор Д. І. Яворницький зберігав за собою членство 
у Раді Катеринославського університету до організаційної транс-
формації цього ВНЗ на Інститут народної освіти. До цього висно-
вку веде той факт, що вчений був запрошений на засідання Ради 
Катеринославського університету 5 жовтня 1919 р.17 Його ж пріз-
вище знаходимо у складі Ради новоствореного на базі університе-
ту Катеринославського ІНО (з 1 травня 1920 р.)18.

У Катеринославському університеті нарешті втілилась у життя 
давня мрія Д. І. Яворницького –  читати професорські лекції з уні-
верситетської кафедри. Вже 20 вересня 1918 р. він як професор про-
читав для студентів Катеринославського університету першу вступ-
ну лекцію «Українсько-руське козацтво перед судом історії»19. Тим 
самим була започаткована ще одна вертикальна інтелектуальна 
науково-освітня комунікативна лінія із системної підготовки ка-
дрів вищої школи. Її розвиток відбувався в процесі читання авто-
ритетним дослідником університетських курсів лекцій.

Не підлягає сумніву, що 1918 р. був надзвичайно вдалим для 
Д. І. Яворницького, адже він удруге одружився, взявши шлюб зі 

15 ДНІМ. –  Арх –  18231/ КП-81834.
16 Там само. –  Арх –  778/2/ КП-38766; Там само. –  Арх –  771/9/ КП-38759.
17 Там само.–  Арх –  34865/КП-114450.
18 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. –   

Ф. 166, оп. 2, спр. 250, арк. 67 зв.
19 Яворницький Д. І. Українсько-руське козацтво перед судом історії: [лекція перед сту-

дентами Катеринославського університету, читана 20 вересня 1918 р.] / Д. І. Явор-
ницький // ІР НБУ. ВР. –  Ф. І, спр. 22039, арк. 1.
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студенткою-першокурсницею історико-філологічного факуль-
тету Серафимою Дмитрівною Бураковою. Напевно, молоде по-
дружжя Яворницьких утворилося органічно, на основі глибоких 
почуттів одне до одного та єдиних світоглядних цінностей. За цих 
обставин 24-річна різниця у віці не була на заваді. Дружина Дми-
тра Івановича вже давно належала до учительства, у 1917 р. закін-
чила Учительський інститут у Катеринославі, а в 1918–1920 рр. 
здобувала вищу освіту на історико-філологічному факультеті Ка-
теринославського університету. На все життя запам’ятала Сера-
фима Дмитрівна стиль спілкування свого улюбленого вчителя як 
людини і лектора: «…він говорив завжди тихо, навіть лекції читав 
впівголосу, виразно, так кожне слово укладалося у вуха» і стала вір- 
ною дружиною, помічницею та секретарем видатного ученого20.

У фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки Укра-
їни ім. В. І. Вернадського НАН України зберігається «Обозрение 
преподавания на историко-филологическом факультете Екате-
ринославского университета в 1919–1920 гг.» Д. І. Яворницького. 
Цей цікавий документ засвідчує, що Дмитро Іванович викладав 
курс «Історія місцевого краю» по чотири години на тиждень для 
слухачів і слухачок в осінньому й весінньому семестрах на І-му та 
ІІ-му курсах. Лекційні заняття проводилися по понеділках (від 
третьої –  четвертої години дня), вівторках, четвергах і п’ятницях 
(від другої –  третьої години дня). Практичні ж заняття професор 
Д. І. Яворницький вів у Першому народному музеї Катеринослав-
ської губернії (колишній Обласний музей імені О. М. Поля) по не-
дільних днях від 10-ї –  12-ї години першої половини дня. Як бачи-
мо, навчальні заняття Дмитра Івановича зі студентами молодших 
курсів відбувалися п’ять днів на тиждень, що створювало необхід-
ні передумови для системної роботи студентства над матеріалом 
та інтелектуального діалогу із професором21.

Рукопис лекційного курсу Д. І. Яворницького «Історія міс-
цевого краю», котрий читався в Катеринославському університе-
ті в 1920–1921 рр., а це 707 сторінок тексту, засвідчує, що в ньому 
професор виходив далеко за межі історичного краєзнавства, тісно 

20 Костюк Микола. Поруч з Яворницьким / Микола Костюк. –  С. 180; Епістолярна 
спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 296.

21 [Яворницький Д. І.]. Обозрение преподавания на историко-филологическом фа-
культете Екатеринославского университета в 1919–1920 гг. / [Д. І. Яворницький] // 
ІР НБУ. ВР. –  Ф. І, спр. 22162, арк. 1–2.
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пов’язуючи місцеву історію з історією України, всесвітньою істо-
рією, історією первісного суспільства, археологією та етнографі-
єю, використовуючи історіографічні екскурси22. Все це дає мож-
ливість твердити, що Д. І. Яворницький був прихильником фун-
даментальності викладання та широкого залучення міждисциплі-
нарних зв’язків.

Належна широта і глибина осягнення предмету в професор-
ських лекціях мала підкріплюватися самостійною роботою сту-
дентів, котра, звичайно суттєво ускладнювалася за умов відсут-
ності в тодішньому університеті необхідного бібліотечного фонду. 
Попри це, професор Д. І. Яворницький надавав студентам кожно-
го курсу, хоч і невеликі, спеціальні списки рекомендованої літера-
тури («посібників»). До їх складу входили праці з історії та архео-
логії, починаючи від «батька історії» Геродота і закінчуючи таки-
ми авторами, як П. В. Голубовський, О. С. Лаппо-Данилевський, 
Л. Нідерле, А. О. Скальковський, О. С. Уваров та ін. Помітне міс-
це серед рекомендованих праць посідав і доробок самого про-
фесора, зокрема його «Публичные лекции по археологии Рос-
сии» (СПб., 1890), «История запорожских казаков» (М., 1900. –  
Т. 1), «Запорожье в остатках старины и преданиях народа» (СПб., 
1888. –  Т. 1–2)23.

Не підлягає сумніву, що Д. І. Яворницький відіграв ключо-
ву роль у започаткуванні в Катеринославському університеті іс-
торичної україністики. Першорядне значення в цьому мало від-
криття у 1918 р. кафедри історії місцевого краю і Запорожжя, на 
якій Дмитро Іванович став працювати професором. Наявність 
цього факультетського підрозділу обумовило формування нової 
інтелектуальної горизонтальної лінії науково-освітніх контактів 
ученого24.

Важливо, що, роблячи історичну україністику надбан-
ням вищої історичної освіти в Катеринославському університе-
ті, Д. І. Яворницький розвивав її на ґрунті української мови, ко-

22 Яворницький Д. І. Історія місцевого краю. Курс лекцій, які читані в Катеринос-
лавському університеті 1920–1921 рр. / Д. І. Яворницький // ІР НБУ. ВР. –  Ф. І,  
спр. 22345, ч. 1–3.

23 [Яворницький Д. І.]. Обозрение преподавания на историко-филологическом фа-
культете Екатеринославского университета в 1919–1920 гг.  –  Арк. 1–2.

24 Заруба В. М. Постаті (Студії з історії України. Книга друга) / В. М. Заруба. –  Д., 
1993. –  С. 39; Яценко В. Я. Д. І. Яворницький і суспільно-політичне життя Катери-
нослава у 1917–1920 рр. / В. Я. Яценко. –  С. 39.
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тра являла собою консолідуючо-смислове начало всіх його верти-
кальних і горизонтальних інтелектуальних комунікацій в універ-
ситеті. За споминами Є. Єнджеєвича, україномовні лекції профе-
сора в Катеринославському університеті справляли величезне вра-
ження на студентів. «Ця мова в його вустах, –  згадував вищезазна-
чений очевидець подій про Д. І. Яворницького-професора, –  на-
бувала неймовірної милозвучності, фразеологічне багатство ди-
вувало навіть досвідчених слухачів». «Наша мова, –  казав профе-
сор, –  може не подобатися лише тим, хто її не знає або не опа-
нував як слід». Задля посилення емоційного впливу на студен-
тів Дмитро Іванович часто читав з пам’яті поезії або наспівував 
думи25. Вищезазначене дає зрозуміти, чому навіть у ці непрості ре-
волюційні роки Д. І. Яворницький не припиняв укладання три-
томного «Словника української мови», перший том якого, вміс-
тивши 8 тис. слів, вийшов у світ у видавництві «Слово» 1920 р.26

В університеті навколо Д. І. Яворницького почало гуртува-
тися коло патріотично налаштованих науково-педагогічних пра-
цівників. До їх числа безперечно належав професор В. О. Біднов, 
з яким Дмитра Івановича пов’язувала спільна робота у Катерино-
славській губернській вченій архівній комісії та в Катеринослав-
ській «Просвіті» ще в дореволюційний період. Улітку 1918 р. він 
був запрошений відомим істориком й організатором вищої істо-
ричної освіти М. К. Любавським до складу професорів історико-
філологічного факультету Катеринославського університету, 
отримав посаду екстраординарного професора з правом виклада-
ти українською мовою і дав згоду очолити кафедру історії церкви. 
Проте вже 5 жовтня 1918 р. учений покинув Катеринослав і пере-
їхав до Кам’янця-Подільського, де незабаром був обраний дека-
ном богословського факультету в місцевому університеті27.

Напевно не без участі професора В. О. Біднова Д. І. Явор-
ницький отримав запрошення на урочисте святкування відкрит-
тя Кам’янець-Подільського державного університету, датоване  

25 Єнджеєвич Єжи. Володар дивовижного світу / Єжи Єнджеєвич. –  С. 58–59.
26 Яценко В. Я. Д. І. Яворницький і суспільно-політичне життя Катеринослава у 1917–

1920 рр. / В. Я. Яценко. –  С. 40.
27 Заруба В. М. Постаті (Студії з історії України. Книга друга). –  С. 38; Світлен-

ко С. І. Біднов Василь Іванович (1874–1935) / С. І. Світленко // Професори Дніпро-
петровського національного університету імені Олеся Гончара 1918–2008: біобіблі-
ограф. довід. / голова редкол. проф. М. В. Поляков. –  2-е вид., перероб. і доп. –  Д., 
2008. –  С. 46–47.
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22 жовтнем 1918 р.28 Зазначене запрошення було не єдиним, отри-
маним Д. І. Яворницьким на знакові події українського інтелекту-
ального життя. Так, 27 жовтня того ж року Дмитро Іванович отри-
мав лист-запрошення Роменського товариства «Просвіта» на від-
криття першого в Україні пам’ятника Т. Г. Шевченку29.

У 1918–1919 рр. до кола інтелектуального спілкування 
Д. І. Яворницького належав Ю. А. Фохт, який, як видно з його лис-
та до А. Ю. Кримського 1923 р., у зазначений період був професо-
ром і деканом історико-філологічного факультету Катеринослав-
ського університету. З того ж джерела відомо, що Юрій Альфре-
дович до того здав магістерський екзамен за своєю спеціальністю, 
тобто з історії загальної літератури, у Києві, а в 1917 р. прочитав 
пробні лекції в Московському університеті30.

Очевидно, Ю. А. Фохт прибув до Катеринослава за запро-
шенням М. К. Любавського, а після нього став другим деканом 
історико-філологічного факультету Катеринославського універси-
тету. Про цю особистість дає уявлення лист Д. І. Яворницького до 
А. Ю. Кримського від 5 квітня 1923 р. У ньому Ю. А. Фохт, тодішній 
колега Дмитра Івановича по Катеринославському ІНО, характери-
зувався так: «Це людина дуже талановита і дуже хороша. Він добрий 
знавець свого предмета науки, гарний лектор, в товаришуванні ві-
рний товариш, в українській справі правдивий українець»31.

За даними І. М. Шаповала, між Д. І. Яворницьким і Ю. А. Фох-
том склалися теплі й творчі дружні стосунки, адже учених 
об’єднувало захоплення вивченням народної творчості, мови та 
звичаїв. Юрій Альфредович знав багато українських пісень, серед 
яких траплялися й такі, які були не знайомі Д. І. Яворницькому32.

Інтелектуальне коло Д. І. Яворницького не обмежувалося 
історико-філологічним факультетом. До його однодумців, напев-
но, належав і професор О. М. Щербина, який в 1918 р. викладав 
у Катеринославському університеті філософію і грецьку мову, але 
згодом переїхав до Прилуцького педагогічного технікуму. Саме із 
Прилук Олександр Мусійович направив Дмитру Івановичу листа 

28 ДНІМ. –  Арх –  785/ КП –  38773.
29 Там само. –  Арх –  771/16/КП –  38759.
30 ІР НБУ. ВР. –  Ф. І, спр. 24566, арк. 2.
31 Там само. –  Арк. 1–2.
32 Шаповал Іван. В пошуках скарбів. –  С. 233.
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від 14 грудня 1920 р., в якому сповіщав про успіхи у справі україні-
зації в Полтаві, про незадовільне становище просвіти у цьому міс-
ті, про заснування братства для відродження української церкви, 
про свою діяльність серед учителів Прилук33.

За свідченням письменника А. Р. Палея, навіть у неспокійні й 
важкі роки революції та громадянської війни Д. І. Яворницький не 
був кабінетним ученим, а енергійно працював, постійно розши-
рюючи свої інтелектуальні комунікації: викладав у Катеринослав-
ському університеті; читав лекції з археології: популярні публіч-
ні –  для громадськості й систематичні –  на приватних загально-
освітніх курсах34. Як лектора Д. І. Яворницького, крім університе-
ту, добре знали в Гірничому інституті, Вищому педагогічному ін-
ституті, Першій реальній школі. Так, архівні документи свідчать: 
11 серпня 1918 р. Курсова рада за дорученням Катеринославської 
губерніальної народної управи повідомила Дмитра Івановича, що 
на 12–14 серпня 1918 р. призначено його лекції в Першій реальній 
школі (від 11.10 до 12.00 год.) та в Гірничому інституті (від 12.55 до 
1.40 год.). На берегах документа є відмітки про те, що Д. І. Явор-
ницький ці заняття провів35. Все це дає підстави для висновку про 
розгалуженість науково-освітньої мережі вченого й педагога.

Незважаючи на складні часи революції і громадянської ві-
йни, Д. І. Яворницький був у числі тих патріотично налаштованих 
учених Катеринослава, які прагнули відродити старі або започат-
кувати нові наукові інституції. Так, ще в березні 1917 р. Д. І. Явор-
ницький взяв участь у відродженні Катеринославського товари-
ства «Просвіта» і був обраний кандидатом у члени правління. На 
5 січня 1919 р. планувалося скликати установчі (відновлювальні) 
збори Катеринославської губернської вченої архівної комісії, а на 
12 січня того ж року на загальних зборах цієї установи мали вже 
заслухати доповіді Д. І. Яворницького, В. О. Біднова і Д. Ф. Чер-
нявського. Того ж січня відбулося перше установче зібрання Ка-
теринославської наукової спілки, і Дмитро Іванович був обраний 
членом її ради. Зазначені факти свідчать, що за часів революції 

33 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 627–628, 855.
34 Палей Абрам. Зустріч з Еварницьким / Абрам Палей // Чабан Микола. Сучасники 

про Яворницького. –  Д., 1995. –  С. 68.
35 Яценко В. Я. Д. І. Яворницький і суспільно-політичне життя Катеринослава у 1917–

1920 рр. –  С. 39; 
 ДНІМ. –  Арх –  776/6/ КП-38766.
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і громадянської війни Д. І. Явор-
ницький, поряд з новими елемен-
тами своєї науково-освітньої інте-
лектуальної мережі, намагався від-
новити старі, що функціонували 
в дореволюційний період.

15 березня 1919 р. Всеукраїн-
ська Академія наук листовно ви-
словила знаному українсько-
му вченому своє бажання обрати 
його членом Академії по історико-
філологічному відділу. Однак 
Д. І. Яворницький не пристав на 
цю почесну пропозицію і переїзд 
до Києва через опікування музеєм 
та стан свого здоров’я36.

Інтелектуальна науково-
освітня мережа Д. І. Яворницько-

го мала не тільки інституційний, а й персоналістичний вимір, що 
яскраво відбилося в епістолярних комунікаціях ученого. Промо-
вистим підтвердженням великого авторитету Дмитра Івановича 
стало листування з ним багатьох науковців, зокрема українського 
археолога, етнографа, мистецтвознавця та визначного музейно-
го діяча М. Ф. Біляшівського, у 1917 р. голови Центрального ко-
мітету охорони пам’яток старовини й мистецтва в Україні. Зокре-
ма, 25 квітня 1917 р. Микола Федотович писав Д. І. Яворницько-
му про необхідність поставити комісарів охорони пам’яток старо-
вини й мистецтва в Катеринославі та в Катеринославській губер-
нії і висловлював потребу, щоб ці посадовці належали до україн-
ців. При цьому М. Ф. Біляшівський запрошував Дмитра Іванови-
ча поєднати в одній особі ці дві посади. Окрім того, кореспондент 
Д. І. Яворницького просив його підбирати з українців або їхніх 
прихильників кандидатів до складу Комітету охорони пам’яток 

36 Яценко В. Я. Д. І. Яворницький і суспільно-політичне життя Катеринослава у 1917–
1920 рр. –  С 39, 40; 

 Васковський Р. Ю. Газета «Республіканець» як джерело з історії Катеринославщини 
доби Директорії / Р. Ю. Васковський // З минувшини Подніпров’я: зб. матер. наук. 
конф., присвяч. Міжнар. дню музеїв, 17 травня 1994 р. –  Д., 1995. –  С. 106; 

 ДНІМ. –  НВ –  13574.

Український археолог, етнограф, 
мистецтвознавець, музейний діяч 

М. Ф. Біляшівський
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старовини й мистецтва на Катеринославщині, на який поклада-
лося проведення повної реєстрації пам’яток, стеження за будівни-
цтвом церков та інших будівель в українському стилі тощо37.

16 травня 1917 р. М. Ф. Біляшівський поінформував 
Д. І. Яворницького про створення у Києві «Центрального Коміте-
ту охорони пам’яток старовини й мистецтва на Україні» і просив 
його взятися за справу заснування місцевого комітету, принагідно 
запитуючи: «Як справа з комісаром по охороні старовини на Ка-
теринославщині? Конче треба вибрати»38.

За часів гетьманату П. Скоропадського листування між 
М. Ф. Біляшівським та Д. І. Яворницьким тривало. Так, 15 (28) 
червня 1918 р. Микола Федотович поінформував Дмитра Івано-
вича з Києва про задум підготувати видання історичних україн-
ських портретів, просячи дозволу сфотографувати такі портрети 
з колекції Катеринославського обласного музею39.

Заслуговує на увагу й інтелектуальна комунікація Д. І. Явор-
ницького з професором кафедри української літератури історико-
філологічного факультету Харківського університету М. А. Пле-
вако. 10 травня 1917 р. Микола Антонович направив Дмитру Іва-
новичу листа, в якому порушив питання про необхідність роз-
витку української школи. У цьому контексті він сповіщав укра-
їнського історика про утворення у Харкові гуртка однодумців, 
який ставив на меті започаткувати курси для вчителів у повіто-
вих містах Харківської губернії і підготовку для них лекторів, які б 
читали вчителям лекції з української мови, літератури, історії,  
географії тощо. У зв’язку з цим М. А. Плевако просив Д. І. Явор-
ницького надіслати для цих потреб низку його книжок до історії  
Запорожжя40.

Те, що Д. І. Яворницький був небайдужим до справ розви-
тку української національної школи, не викликає сумнівів. Пря-
мим підтвердженням цього є лист Дмитра Івановича до відомого 
українського громадського, політичного й культурно-освітнього 
діяча і комісара народної освіти Катеринославської губернії пе-
ріоду Української Центральної ради І. М. Труби від 20 серпня 

37 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 71, 788, 789.
38 Там само. –  С. 71–72.
39 Там само. –  С. 72.
40 Там само. –   С. 430, 829.
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1917 р. У ньому знаний історик 
просив Івана Михайловича вла-
штувати свого доброго знайомо-
го П. І. Павловського письмово-
дом або помічником класного на-
ставника при українській гімназії 
в Томаківці. Вже 23 серпня того ж 
року І. М. Труба повідомив Дмитру 
Івановичу про критерії комплекту-
вання вчительських кадрів для пер-
шої селянської української гімназії 
на землях колишнього Війська За-
порозького, за якими учителі мали 
бути не тільки свідомими україн-
цями, а й знати українську мову. 
На жаль, П. І. Павловський не знав 
української мови, а тому не міг здо-
бути підтримки у Івана Михайло-
вича41.

У свою чергу Дмитро Іванович 
отримував листовні прохання й від своїх давніх однодумців. При-
міром, у 1919 р. до нього направив листа відомий український мо-
вознавець, літературознавець та культурно-освітній діяч А. С. Си-
нявський, в якому просив Д. І. Яворницького звернутися «з до-
брою увагою» «до нашого почесного гостя і земляка», відомого 
державно-політичного та громадського діяча періоду Гетьмана-
ту П. Скоропадського А. Я. Шульгина42.

У розглядуваний період Д. І. Яворницький цікавив не тіль-
ки вчених, котрі перебували на державній службі за нової укра-
їнської влади, а й представників молодого покоління дослідни-
ків, пов’язаних зі старими інтелектуальними контактами вчено-
го. Прикладом творення таких нових інтелектуальних комуніка-
цій Дмитра Івановича стало листування з ним молодого харків-
ського дослідника І. Я. Айзенштока. Під час студій з історії укра-
їнської літератури він за рекомендацією професора М. Ф. Сумцо-

41 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  249, 471; Там 
само. –  Вип. 2. –  С. 314.

42 Там само. –  Вип. 1. –  С. 477.

Український громадський, 
політичний і культурно-освітній 

діяч, комісар народної освіти 
Катеринославської губернії  

І. М. Труба
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ва, спираючися на свідчення останнього та К. О. Білиловського, 
звернувся до «катеринославського старожила» й директора Об-
ласного музею з приводу можливого ознайомлення з рукописами 
призабутих українських літераторів І. І. Манжури та Я. І. Щоголє-
ва, що зберігалися в Катеринославі.

Незабаром 18-річний дослідник прибув із Харкова в кате-
ринославський музей. Д. І. Яворницький показав юнаку рід-
кісні колекції і дозволив попрацювати над автографами поета-
народолюбця І. І. Манжури. Ці контакти мали продовження. 
Д. І. Яворницький і І. Я. Айзеншток зрідка зустрічалися в Харкові 
на засіданнях «правописної наради», бачилися й на Шевченків-
ській виставці 1930 р.43

Молоді історики Харкова знали й про науково-педагогічну 
діяльність Д. І. Яворницького в Катеринославі. Так, 20 трав-
ня 1919 р. харківський історик В. О. Барвінський запропону-
вав Дмитру Івановичу свої послуги «в якості асистента при Ва-
шій кафедрі». Наступний лист цього кореспондента від 25 груд-
ня 1920 р. свідчить про те, що Д. І. Яворницький, напевно, не 
відмовив, хоча у В. О. Барвінського й не склалося з переїздом до  
Катеринослава.

Судячи з подальшого листування, Дмитро Іванович направ-
ляв харківському кореспонденту свої книжки. Наукова діяльність 
катеринославського професора викликала захоплення В. О. Бар-
вінського, який на початку 1920-х рр. відмічав, що Дмитро Івано-
вич продовжував наукові студії, «не дивлячись на тяжкі обстави-
ни». Тоді ж харківський історик сповіщав Д. І. Яворницького про 
обрання його членом науково-дослідної кафедри з історії України 
у Харкові, запитуючи, що, напевно, він уже завідує такою ж ка-
федрою в Катеринославі. Епістолярні контакти В. О. Барвінсько-
го з Д. І. Яворницьким тривали і в подальшому до 1936 р.44

Незважаючи на складні часи, Д. І. Яворницький отримував 
листи від ряду своїх давніх кореспондентів. Відтак його інтелекту-
альна комунікативна мережа, сформована ще в дореволюційний 
період, продовжувала функціонувати, хоча, звісно, не без трудно-
щів.

43 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 9; 
 Айзеншток Ієремія. «Ключ передайте дідусеві» / Ієремія Айзеншток // Чабан Мико-

ла. Сучасники про Яворницького. –  Д., 1995. –  С. 65.
44 Там само. –  Вип. 1. –  С. 30, 31, 32, 33, 34, 36.
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У 1917 р. Дмитро Іванович 
отримав листа із Ніжина від профе-
сора В. Г. Ляскоронського, з яким 
епістолярні контакти зародили-
ся ще в 1901 р. Василь Григорович 
цікавився відомостями про зна-
хідки римських монет на Катери-
нославщині та взагалі у Південній  
Україні45.

Упродовж 1917–1918 рр. до ав-
торитетного дослідника козаччини 
неодноразово надходили листи від 
К. В. Болсуновського, з яким ін-
телектуальні контакти тривали ще 
з 1906 р. У них дослідник із Скви-
ри цікавився новою будівлею кате-
ринославського музею, сповіщав 
про знахідку документів про Січ 
доби 1734 р., опікувався дарунка-
ми рукописів та документів ХVІІ – 

ХVІІІ ст. для музейної колекції46.
Публікація епістолярної спадщини Д. І. Яворницького свід-

чить про те, що в цей період учений підтримував інтелектуаль-
ні контакти із своїм давнім другом, українським письменником, 
видавцем, перекладачем, лікарем і культурно-громадським дія-
чем К. О. Білиловським. Останній після 1917 р. працював у Кри-
му і зазнав утисків із боку більшовиків, які конфіскували в нього 
велику бібліотеку і звільнили з посади головного лікаря Феодосій-
ської морської лікарської станції.

6 серпня 1918 р. Дмитро Іванович направив своєму «любо-
му і дорогому другу» листа. У ньому вчений не тільки цікавив-
ся життям Кесаря Олександровича, а й сповіщав цікаві дані про 
свою педагогічну діяльність у Катеринославі: «Оце усе читав лек-
ції по-українськи аж чотирьом курсам, а швидко розпочну читати 
в місцевому університеті, куди мене вибрали професором по ка-
тедрі історії місцевого краю і Запорожжя». З листа дізнаємося, що 
Д. І. Яворницький відмічав брак «люду ученого на нашій Україні», 

45 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 1. –  С. 302–304.
46 Там само. –  С. 89, 94, 95, 96.

«Словник української мови»  
(1919)
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а тому вказував на потребу читати лекції ще й у Полтаві, але на за-
ваді цьому став поганий стан очей («бачу тільки одним оком»)47.

У подальші тижні й місяці листування між друзями трива-
ло. Свідченням цього є другий лист Д. І. Яворницького до Фео-
досії К. О. Білиловському від 5 жовтня 1918 р., в якому писав про 
«дуже велику працю» як професора нового Катеринославського 
університету. Судячи з листа, Дмитро Іванович читав лекції, по-
при численні хвороби, ще й піддавав «вогню своїм слухачам», 
тобто ставився до професорської місії вельми відповідально і на-
тхненно віддавав свою енергію студентам48.

У зазначений період Д. І. Яворницький підтримував інтелекту-
альні контакти з видатним українським етнографом, фольклорис-
том, істориком, літературознавцем і громадським діячем харківським 
професором М. Ф. Сумцовим, з яким епістолярні контакти розпоча-
лися ще 1882 р. З його листа-відповіді від 7 березня 1918 р. із Харкова 
до Катеринослава видно, що Дмитро Іванович просив Миколу Фе-
доровича посприяти в отриманні «докторства». Проте М. Ф. Сумцов 
радив своєму дорогому старому товаришу і другу перетерпіти якийсь 
короткий час і залишатися на старому місці в Катеринославі, тому 
що харківська професура до українського ставиться «вороже занад-
то» і українською мовою нехтує. За цих обставин спроба здобути док-
торський науковий ступінь могла закінчитися безрезультатно. Дізна-
вшись про отримання Д. І. Яворницьким посади професора в Кате-
ринославському університеті, М. Ф. Сумцов щиро привітав Дмитра 
Івановича листом, в якому назвав його «щирим українцем»49.

Як свідчить лист від 26 травня 1920 р., Микола Федоро-
вич був утішений виходом у світ «коштовної дорогоцінної кни-
ги» Д. І. Яворницького –  першого тому «Словника української 
мови». Харківський професор наголошував, що дане видання ста-
ло результатом тривалої наукової праці, підготовлене «з великою 
любов’ю до народного слова, повагою до народу, яко історичної 
величної постаті». Високу оцінку цій роботі дав М. Ф. Сумцов 
і в листі від 26 грудня 1920 р., в якому відмітив, що це не кабінет-
на праця, а наповнена чуттям самого життя, людини, краю, люд-
ської спільноти50.

47 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 44–45, 427.
48 Там само. –  С. 45.
49 Там само. –  Вип. 1. –  С. 527, 538, 539, 845.
50 Там само. –   С. 540.
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У зазначений період не переривалися інтелектуальні контак-
ти Д. І. Яворницького з українським культурним діячем Ю. С. Ми-
хайлівим, який переїхав із Москви до Києва. Так, у листі від 3 квіт-
ня 1920 р. із Києва до Катеринослава Юхим Спиридонович звер-
тався до Дмитра Івановича за порадами щодо літератури про кахлі, 
череп’яні люльки, які привозилися на Запорожжя, просив пересла-
ти вже раритетну «Історію запорозьких козаків», яку дуже цінував51.

Таким чином, розвиток інтелектуальних комунікацій 
Д. І. Яворницького періоду Української революції та громадян-
ської війни міцно пов’язаний з його науково-педагогічною діяль-
ністю на відкритому історико-філологічному факультеті Катери-
нославського університету, де було започатковано новий науково-
освітній напрям –  історична україністика. Водночас за умов рево-
люційного піднесення Д. І. Яворницький інтелектуальні комуні-
кації набули динаміки в процесі популяризації історичних знань, 
під час виступів на курсах, з’їздах, зібраннях та в товариствах. Не-
зважаючи на складні часи революції та громадянської війни, відо-
мий знавець української козаччини зав’язав нові епістолярні кон-
такти з ученими на державній службі тодішньої української влади 
та з молодими дослідниками, а поряд із тим не припиняв старих 
листовних зв’язків з українськими науковцями. Науково-освітні 
комунікації Д. І. Яворницького періоду 1917–1920 рр. вийшли за 
межі одного регіону і зробили свій помітний внесок у творення 
нового українського національного інтелектуального простору.

4.2. Українські науково-освітні інтелектуальні  
 зв’язки Д. І. Яворницького радянського періоду  
 1920-х –  початку 1930-х рр.

У 1920-х –  на початку 1930-х рр. науково-освітня діяльність 
Д. І. Яворницького інституційно була пов’язана з Катеринослав-
ським (а з 1926 р. –  Дніпропетровським) Інститутом народної 
освіти, який в 1920 р. постав на місці реорганізованого Катери-
нославського університету і функціонував до 1933 р. А вже 1 січня 
1921 р. у Катеринославському ІНО створили кафедру історії Укра-
їни, керівником якої став Д. І. Яворницький.

51 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 5. –  С. 340–341.
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Варто зазначити, що на той час у Катеринославському ІНО 
бракувало кадрів. Так, в іменному списку викладачів цього вищо-
го навчального закладу на березень 1921 р. налічувалося лише 43 
особи, серед яких тільки два професори-історики: Д. І. Яворниць-
кий та М. Ф. Злотников. Поряд із ними можна назвати лише ще 
одного викладача з університетським дипломом історика, яким 
був В. М. Євстаф’єв52. Таким чином, на перших порах навряд чи 
можна вести мову про кафедру історії України Катеринославсько-
го ІНО в повному розумінні цього слова.

Судячи з архівних матеріалів, у 1923/24 н. р. підрозділ отри-
мав дещо іншу назву –  кафедра історії України і історії місцевого 
краю, що не дивно, бо професор Д. І. Яворницький вже мав добре 
розроблений і апробований навчальний курс «Історія місцевого 
краю». На кафедрі велась і наукова робота, яку проводили профе-
сор Д. І. Яворницький і викладач І. С. Степанов53.

У наступному навчальному році кадрова ситуація залишалася 
незмінною. Так, у звіті за осінній триместр по факпрофобразу 1924 р., 
у переліку кафедр, на яких здійснювалася науково-педагогічна робо-
та, по кафедрі історії України (вже без «історії місцевого краю») зно-
ву зазначено лише дві особи –  професор Д. І. Яворницький та викла-
дач І. С. Степанов. Подібна малочисленність була притаманна всім 
34 кафедрам тодішнього Катеринославського ІНО54.

За даними С. В. Абросимової, у квітні 1924 р. на прохан-
ня самого Д. І. Яворницького його звільнили від читання лекцій 
в Катеринославському ІНО. За припущенням цієї ж дослідни-
ці, зазначений факт можна пов’язати з набуттям кафедрою ста-
тусу науково-дослідної і переведенням підрозділу з КІНО до Ка-
теринославського (з 1926 р. –  Дніпропетровського) історично-
археологічного музею, де він функціонував під керівництвом 
Дмитра Івановича до 1929 р.55

52 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. –  
Ф. 166, оп. 2, спр. 250, арк. арк. 65.

53 Яворницький Д. І. Історія місцевого краю. Курс лекцій, які читані в Катеринослав-
ському університеті 1920–1921 рр. / Д. І. Яворницький // ІР НБУ НАНУ. –  Ф. І, спр. 
22345, ч. 1–3; ЦДАВО України. –  Ф. 166, оп. 3, спр. 291, арк. 3 зв., 15 зв.

54 ЦДАВО України. –  Ф. 166, оп. 4, спр. 633, арк. 182 зв. –  183.
55 Абросимова Світлана. Дмитро Яворницький / Світлана Абросимова // Історіо-

графічні дослідження в Україні. Визначні постаті української історіографії ХІХ –   
ХХ ст. –  Вип. 15. –  К., 2005. –  С. 286; 

 Абросимова С. В. Енциклопедист козаччини. –  С. 31.
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У фонді Народного комісаріа-
ту освіти УРСР Центрального дер-
жавного архіву вищих органів вла-
ди і управління України зберігаєть-
ся протокол засідання бюро Кате-
ринославського ІНО від 19 квітня 
1924 р., згідно з яким керівництво 
вищого навчального закладу заслуха-
ло виписку з протоколу засідання ко-
легії Укрголовпрофосвіти про звіль-
нення професора Д. І. Яворницько-
го. Відтак рішення з даного питання 
приймалося не на місці, а на столич-
ному рівні й напевно задовольняло 
прохання самого вченого. Якби було 
по-іншому, бюро Катеринославсько-
го ІНО навряд чи б наважилося при-
йняти таку ухвалу: «Просити проф. 

Еварницького залишитися і вести заняття в музеї»56.
Архівні матеріали Дніпропетровського національного істо-

ричного музею ім. Д. І. Яворницького доводять, що ще 20 лю-
того 1924 р. засідання Бюро Всеукраїнського комітету сприян-
ня вченим розглянуло заяву Д. І. Яворницького про звільнен-
ня від обов’язків професора по Катеринославському ІНО із 
збереженням йому особливої винагороди декретованого вче-
ного від Наркомпросу пожиттєво. Супровідний лист із про-
токолу № 7 зазначеного засідання надійшов ученому 2 квітня 
1924 р. А 15 квітня того ж року Д. І. Яворницькому направили 
супровідний лист Катеринославської секції наукових праців-
ників Спілки робітників освіти про відправлення йому випис-
ки з протоколу № 14 засідання Президії Укрголовпрофосвіти від 
3 квітня 1924 р. щодо звільнення його від читання лекцій у Кате-
ринославському ІНО57.

56 ЦДАВО України. –  Ф. 166, оп. 4, спр. 633, арк. 116; 
 ДНІМ. –  Арх –  33181/ КП –  111467].
57 ДНІМ. –  Арх –  33176/ КП –  111462; 
 Там само. –  Арх –  33175/КП –  111461; 
 Там само. –   Арх –  33178/ КП –  111464; 
 Там само. –  Арх –  33180/КП –  111466.

Професор Катеринославського ІНО 
М. Ф. Злотников
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Знаючи творчий шлях Дмитра Івановича, маловірогідно, щоб 
він цілком самостійно вдався до такого кроку, адже читання лек-
цій було його улюбленим заняттям. Гадаю, що справа, значною 
мірою, у тій суспільно-політичній атмосфері несвободи, яка по-
чала утверджуватися вже в першій половині 1920-х рр. Як свідчать 
архівні документи Народного комісаріату освіти республіки, у за-
значений період поширювалася практика написання характерис-
тик на викладачів ІНО, обов’язковим пунктом яких була «полі-
тична лояльність» до більшовицької влади. Ті ж викладачі, котрі 
виявляли опозиційність або ворожість до існуючого режиму, «на-
мічалися до заміни»58.

Принагідно нагадаю, що 1924 р. в Києві відбувся показовий 
процес над зміновіхівською інтелігенцією, в перебігу якого перед 
судом постало 18 академіків, професорів, представників інтелі-
генції. Згаданий процес стимулював практику складання політич-
них характеристик на представників інтелігенції.

Незабаром після цього політичного процесу партійне керів-
ництво в Катеринославі отримало «Політзвіт по Катеринослав-
ському ІНО за осінній триместр, що закінчився». В цьому доку-

58 ЦДАВО України. –  Ф. 166, оп. 4, спр. 633, арк. 95, 96 зв., 97, 98 зв.

Д. І. Яворницький з випускниками соціально-історичного відділу 
Катеринославського ІНО (1924)
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менті є вельми промовиста характеристика й на Д. І. Яворницько-
го: «Еварницький Д. І. Професор. Українознавство. За ідеологією 
чорносотенець. Запропонований до заміни…»59. Напевно, такий 
висновок не залишився поза увагою. Наслідком цілком могла бути 
«власна заява» Д. І. Яворницького, яка фактично відлучала його від 
педагогічної роботи зі студентством у Катеринославському ІНО60.

Поряд із вищезазначеним не можна не враховувати й соці-
ально-економічний чинник. Досить прикметною є оцінка ситуа-
ції у квітні 1924 р. ректором Катеринославського ІНО М. М. Каш-
каровим: «Скорочення жалування і невеликі ставки поставили 
оплату педагогічного персоналу ІНО в дуже тяжке становище. На-
слідком цього став ухід ряду викладачів»61.

За вказаних обставин стає цілком зрозумілим, чому Бюро Ка-
теринославського ІНО прохало відомого вченого продовжити за-
няття зі студентами на базі музею і тим самим пішло на компро-
міс. Адже професор Д. І. Яворницький був ключовою фігурою 
в галузі історичної україністики Катеринославського ІНО.

Судячи з усього, Д. І. Яворницький пішов назустріч керів-
ництву ІНО і продовжив співпрацю з вищим навчальним закла-
дом. Так, у звіті методкома факпрофобра з 10 вересня по 10 груд-
ня 1924 р. прізвище відомого професора знаходимо в числі тих, 
хто був причетний до організації функціонування вечірніх курсів 
ІНО для членів робітпросу і запропонував свій навчальний курс –  
«Основні проблеми краєзнавства». Поруч із Дмитром Івановичем 
свої пропозиції надали професори М. В. Бречкевич та М. Ф. Зло-
тников, які в той час очолювали кафедри всесвітньої історії і істо-
рії Росії відповідно62.

Труднощами супроводжувалася й адміністративна діяль-
ність Д. І. Яворницького в музеї, де тільки у вересні 1924 р. було 
завершено капітальний ремонт приміщення, здійснюваний місь-
ким комунгосплом упродовж року. По його завершенню в жовтні 

59 Савчук В. Інтелігенція Дніпропетровщини в «обіймах» влади: 20–30-ті роки  
ХХ століття / В. Савчук // Реабілітовані історією: у 27 т. / голов. редкол.: Тронь-
ко П. Т. (голова) [та ін.]. Дніпропетровська область: [у 2 кн.]. –  Кн. 1 / обл. редкол.: 
Бородін Є. І. (голова) [та ін.]. –  Д., 2009. –  С. 790.

60 Абросимова Світлана. Дмитро Яворницький / Світлана Абросимова // Історіогра-
фічні дослідження в Україні. Визначні постаті української історіографії ХІХ –  ХХ 
ст. –  С. 286.

61 ЦДАВО України. –  Ф. 166, оп. 4, спр. 633, арк. 48.
62 Там само, арк. 174, 182 зв.
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того ж року місцева влада створила спеціальну комісію для повної 
звірки музейних предметів та інвентаризації майна у Крайово-
му музеї63. На чолі комісії поставили ректора Катеринославсько-
го ІНО М. М. Кашкарова. Тоді секретарем-адміністратором му-
зею працював студент ІНО А. А. Кoвур, який став відноситися до 
Д. І. Яворницького вороже, у присутності співробітників заявляв, 
що він, а не директор є хазяїном у музеї, не рахувався з розпоря-
дженнями Дмитра Івановича64. Все це можна розцінювати як про-
яв неприхованого тиску на Д. І. Яворницького, який надихався й 
організовувався тодішньою владою.

Ситуація в музеї вельми турбувала Д. І. Яворницького. Адже 
треба було приступати до великої роботи із систематизації музей-
них надходжень. До того ж на базі музею мала розгорнути діяль-
ність науково-дослідна кафедра українознавства. Однак робота 
в музеї завмирала. Все це вимагало рішучих дій. І Д. І. Яворниць-
кий вдався до них: писав у Харків, двічі їздив до столиці радян-
ської України. Там директору музею обіцяли «розчистити шлях» 
до роботи. Втім, час спливав, а обіцянки чиновників не підкріпля-
лися ділом. Лише 6 лютого 1925 р. із Харкова прибула комісія, яка 
мала розслідувати цю справу. Але робота комісії, що тривала два 
дні, результатів не дала65.

Лише поступово Д. І. Яворницькому вдалось переломити си-
туацію на краще. Напевно, цьому сприяло те, що в той час у музеї 
працювало чимало однодумців Д. І. Яворницького: до складу ради 
музею входили М. Ф. Злотников та П. О. Єфремов, а на посади за-
відувачів відділами прийняли В. О. Пархоменка та П. А. Козара. 
У 1926 р. установа отримала назву Дніпропетровського крайового 
історико-археологічного музею. Важливий науково-культурний 
осередок стали відвідувати високі гості з тодішньої владної елі-
ти: 3 серпня 1926 р. –  нарком освіти РСФРР А. В. Луначарський, 
а 31 березня 1927 р. –  голова ВУЦВК Г. І. Петровський66.

63 Віхи музейної біографії. –  Д., 2009. –  С. 34.
64 ДНІМ. –  Арх –  774/КП –  38762.
65 Там само. –  Арх –  774/КП –  38762.
66 Віхи музейної біографії. –  С. 34–35; 
 Маркова Л. Н. «Музейная хроника» (История Днепропетровского исторического 

музея по архивным документам и периодике 1920–1930 гг.) / М. Н. Маркова // Роль 
музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи роз-
витку музейної галузі. –  С. 59, 60.
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Архівні документи свідчать, 
що в цей період різні установи при 
ВУАН підтримували контакти з ві-
домим ученим. Так, 9 серпня 1924 р. 
голова Історичної секції ВУАН ака-
демік М. С. Грушевський запросив 
Д. І. Яворницького взяти участь 
у засіданнях Комісії з досліджен-
ня Запорожжя і Степової України, 
що організовувалася. Як ішлося 
у відповідному листі, секція в осо-
бі голови зверталася до Дмитра Іва-
новича, довголітнього дослідни-
ка цієї проблематики, котрий міг 
допомогти «порадою, знаннями 
і досвідом в організації досліду»67. 
12 серпня 1924 р. Всенародна біблі-
отека України при ВУАН направи-

ла Дмитру Івановичу лист-подяку за 17 примірників його творів, 
які він подарував всеукраїнській книгозбірні68. 5 грудня того ж 
року Кабінет антропології та етнології ім. Ф. Вовка при ВУАН на-
правив Д. І. Яворницькому лист із проханням надіслати замітки 
з археології та етнографії, розкопки та екскурсії на Катеринослав-
щині за останні п’ять років69.

Велике значення для подальшого й динамічнішого розвитку 
науково-освітньої мережі Д. І. Яворницького мало здобуття вче-
ним академічного звання члена-кореспондента ВУАН у 1924 р. 
Л. В. Іваннікова встановила, що у члени-кореспонденти ВУАН 
одночасно обирали Д. І. Яворницького і його давнього друга 
Я. П. Новицького. Процедура обрання тривала впродовж двох 
засідань ВУАН. 1 грудня 1924 р. академіки М. С. Грушевський, 
А. Ю. Кримський, М. Ф. Біляшівський, А. М. Лобода, С. О. Єф-
ремов та інші заслухали життєписи вчених та опис й оцінку їхніх 
праць. Згідно зі статутом обрання мало відбутися на найближчо-
му засідання, яке зібралося 15 грудня 1924 р. В результаті таєм-

67 ДНІМ. –  Арх –  32202/КП –  109050.
68 Там само. –  Арх –  12627/КП –  69622.
69 Там само. –  Арх –  12628/КП –  69623.

Професор Катеринославського ІНО 
П. О. Єфремов
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ного голосування Д. І. Яворниць-
кий та Я. П. Новицький були об-
рані членами-кореспондентами 
ВУАН одноголосно. У листі-подя-
ці до ВУАН від 10 листопада 1924 р. 
Дмитро Іванович щиро подякував 
ВУАН з вітанням із сорокаріччям 
його наукової діяльності і завірив 
академіків, що до кінця життя не 
перестане працювати «на ниві рід-
ного Краю, як працював до цього 
часу на протязі сорока сіми років». 
На завершення свого листа-подяки 
Д. І. Яворницький висловив свою 
мрію: «Нехай живе і широко роз-
гортає свої могутні сили наша Все-
українська Академія Наук! Нехай 
вона (ВУАН –  С. С.) по тому широкому шляху виводе також і сві-
жі живі сили наших молодих учених із глибоких надр простого 
люду, і тоді наш дорогий український народ запевне займе славне 
і почесне місце серед других людей всього світу»70.

У тому ж 1924 р. під керівництвом ученого було створено 
науково-дослідну кафедру українознавства, котра інституційно 
підпорядковувалася безпосередньо ВУАН. Організаційно нову ка-
федру перевели з Катеринославського ІНО до Катеринославсько-
го (з 1926 р. –  Дніпропетровського) історично-археологічного му-
зею.

Про діяльність Д. І. Яворницького на чолі науково-дослід-
ної кафедри українознавства свідчить «Відчит Голови Катедри 
Українознавства для докладу в пленумі Укрголовнауки в Харко-
ві 24 грудня 1924 р.». З цього змістовного документа дізнаємось, 
що Дмитро Іванович проводив системну й різноманітну науково- 
освітню роботу. За 1924 р. він систематизував великий етногра-
фічний матеріал, зібраний впродовж багатьох попередніх років та 
підготував його для друку. До того ж тривали роботи і в галузі фоль-
клористики. Так, Д. І. Яворницький особисто наспівав декілька 
десятків народних українських пісень, котрі були покладені на 

70 Іваннікова Людмила. Яків Новицький. Фольклорист, історик, педагог. –  С. 171–172.

Академік ВУАН М. С. Грушевський
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ноти в Києві в ВУАН М. П. Гайда-
єм, харківським аспірантом Б. Тка-
ченком та місцевим учителем спі-
вів О. Соловйовим. Своїм досвідом 
у справі збирання етнографічного 
матеріалу по селах України вчений 
поділився у своїй доповіді у ВУАН.

Як керівник кафедри україно- 
знавства і вчений-історик Д. І. Явор-
ницький приділяв увагу евристич-
ній діяльності в архівах. Зокрема, 
він знайшов і проаналізував де-
кілька архівних документів періо-
ду ХVІІІ ст., що стало підставою для 
написання наукової праці «Колоні-
зування колишніх північних окраїн 
вольностей запорозького козацтва».

Важливим напрямом діяльно-
сті вченого залишалася історичне краєзнавство. У звітний період 
ним було підготовлено до друку курс з історії місцевого краю, що 
охоплював період від передісторичних часів до кінця ХV ст. Окрім 
того, професор Д. І. Яворницький викладав курс з історії місцево-
го краю студентам ІІІ курсу Катеринославського ІНО. Лекційний 
матеріал закріплювався студентами на семінарських заняттях, які 
проводилися професором у формі археологічних розкопок. Під 
час останніх, котрі здійснювалися на хуторі Суслівці, поблизу 
Верхньодніпровська, були знайдені кістки мамонта.

Археологічні розкопки під керівництвом Д. І. Яворницького 
проводилися і в інших місцях. Так, біля Кам’янського заводу було 
теж знайдено кістки мамонта, а неподалік від с. Любимівка, на лі-
вому березі Дніпра –  могилу кам’яного віку, неолітичного періоду.

Д. І. Яворницький впроваджував серед студентів творчі 
завдання. З цією метою ним було започатковано семінар «підви-
щеного типу». В його рамках під керівництвом професора студен-
ти ІНО склали декілька археологічних мап у районах, близьких 
до Катеринослава. Через такий же семінар студент П. А. Козар, 
на підставі архівних і опублікованих документів, підготував пра-
цю «Як склався стан лоцманів в запорозькі часи, як він розвиню-

Член-кореспондент ВУАН  
Д. І. Яворницький (1924)



РОЗДІЛ 4. Д. І. Яворницький в українському  інтелектуальному співтоваристві   
за часів трансформацій української революції та радянської влади (1917 – 1940 рр.) •217•

вався далі і нарешті зберігся до на-
шої доби». Здібного студента було 
представлено в аспіранти при ка-
федрі українознавства, що свідчило 
про прагнення Д. І. Яворницького 
розпочати підготовку кадрів вищої 
кваліфікації71.

Професор Д. І. Яворницький 
приділяв увагу і гуртковій робо-
ті серед студентів. Так, він керував 
студентським гуртком з охорони 
природи, пам’яток минувшини та 
вивчення флори і фауни місцево-
го краю, що свідчить про належне 
розуміння видатним вченим зна-
чення міждисциплінарних зв’язків, 
зокрема історії, історичного крає- 
знавства, археології, історичної  
географії та природничих дисциплін.

Гурток Д. І. Яворницького викликав інтерес у студентів. Зо-
крема, ним зацікавився студент-біолог О. Л. Бельгард, який ви-
брав час і пішов послухати лекцію професора «Історичні місця на 
Дніпрових порогах». Це була власне не звичайна лекція, а невиму-
шена бесіда, яку вчений проводив так, що нібито він сам був свід-
ком і учасником давніх подій минувшини. Невипадково засідан-
ня гуртка врізалося в пам’ять майбутньому відомому ученому-
геоботаніку та екологу О. Л. Бельгарду на все життя. За декіль-
ка років, коли Олександр Люціанович працював над дисертаці-
єю, він звернувся за консультацією до Д. І. Яворницького. Ви-
значний вчений-історик надав молодому вченому ряд цінних по-
рад і назвав низку книжок, зокрема «Вольности запорожских ко-
заков», які можна було б використати в процесі написання науко-
вої праці72.

Із поля зору Д. І. Яворницького не зникала діяльність серед 
учительства. У 1924 р. він зробив доповіді в Нікополі на курсах з 
перепідготовки для вчителів Нікопольської округи про подоро-

71 ДНІМ. –  Арх –  774/ КП –  38762.
72 Шаповал Іван. В пошуках скарбів. –  С. 275.

Учень Д. І. Яворницького  
П. А. Козар
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жі по Дніпровських порогах, по місцях колишніх Запорозьких Сі-
чей, розповів історію урочища «Кам’яний Затон» на лівому боці 
Дніпра, супроти Нікополя. Для цих же слухачів вчений прочитав 
лекцію з історії місцевого краю.

Лекційну роботу серед учителів Д. І. Яворницький проводив 
і в Катеринославі. Для вчителів усіх округів він прочитав курс лек-
цій з історії місцевого краю «з світовими картинами», тим самим 
упроваджуючи наочні методи у процес перепідготовки учитель-
ських кадрів73.

Усе вищезазначене свідчить, що 69-річний Д. І. Яворницький вів 
активну науково-педагогічну діяльність, яка характеризувалася твор-
чими підходами та новими відкриттями. Започаткування кафедри 
науково-дослідного характеру відкрило ширші можливості для здій-
снення наукових досліджень у різних галузях українознавства.

Ряд документів свідчить про продовження діяльності 
науково-дослідної кафедри українознавства у 1925 р. Це, зокрема, 
виписка з протоколу № 34 засідання Великої Президії Укрнауки 
від 13 червня 1925 р. про відчит з діяльності науково-дослідної ка-
федри українознавства в Катеринославі, а також довідка № 1489 
професору Д. І. Яворницькому в тім, що він одержав заробітну 
платню по цьому підрозділу за жовтень –  грудень 1925 р.74

На наш погляд, завданням саме цього підрозділу, а не кафе-
дри історії України попередніх років, як стверджував В. М. Зару-
ба, стало дослідження різних аспектів українознавства з культу-
рологічним спрямуванням та підготовка науковців у цій царині. 
Структурно науково-дослідна кафедра українознавства спочатку 
поділялася на дві секції. Першу з них –  археології, етнографії та 
історичної географії України й історії Запорожжя –  очолив про-
фесор Д. І. Яворницький, а другу –  економічної і соціальної істо-
рії України –  професор М. Ф. Злотников, колишній приват-до-
цент Петроградського університету, який належав до першої гене-
рації кадрів вищої кваліфікації Катеринославського інституту на-
родної освіти, а в 1923–1928 рр. –  проректор Катеринославського 
(Дніпропетровського) ІНО75.

73 ДНІМ. –  Арх –  774/ КП –  38762.
74 ДНІМ. –  Арх –  33170/КП –  111456; Там само. –  Арх –  771/11/КП –  38754.
75 Заруба В. М. Академік Дмитро Іванович Яворницький / В. М. Заруба // Зару-

ба В. М. Постаті (Студії з історії України. Книга друга). –  С. 40–41.
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Незабаром у підрозділі заснували ще одну секцію –  загаль-
ної історії у зв’язку з історією України на чолі з професором 
М. В. Бречкевичем, уже знаним істориком-славістом, спеціа-
лістом зі стародавньої та середньовічної історії, який переїхав із 
Казанського університету до Катеринослава ще в 1923 р. У на-
ступному 1926 р. на кафедрі запрацювали чотири секції: історії 
України (керівник –  проф. Д. І. Яворницький), історії робітни-
чого руху на півдні України (проф. М. Ф. Злотников), словесно-
етнографічна (проф. П. О. Єфремов), загально-історична (проф. 
М. В. Бречкевич)76.

Кафедра українознавства на чолі з професором Д. І. Явор-
ницьким стала важливим інтелектуальним осередком науково-
педагогічного осягнення українознавчих студій, на базі якого на-
були розвитку горизонтальні (між колегами) і вертикальні (між 
учителями і учнями) інтелектуальні зв’язки. Сам Дмитро Івано-
вич вирізнявся активністю й результативністю роботи. Він підго-
тував до друку курс «Історія місцевого краю», «Культурні багат-
ства краєвого Катеринославського музею», читав курс «Джерела 
до історії запорізького козацтва» тощо77.

М. П. Костюк залишив цікаву згадку про те, як Д. І. Явор-
ницький професійно й мотивовано залучав студентів до реальної 
практичної роботи у справі збирання фольклорної народної спад-
щини. Ось, виступаючи перед студентами з лекцією про народну 
творчість, професор наприкінці проспівав: «Ой у полі могила з ві-
тром говорила», а потім звернувся до своїх вихованців, які виру-
шали на канікули: «Слухайте, голубчики! От ви зараз роз’їдетесь 
по всій Україні, побачите добрих старих людей, які багато зна-
ють пісень, різні прислів’я, приказки, приповідки –  записуйте їх, 
а як повернетесь у Дніпропетровськ, занесіть свої зошити до мене. 
Дуже буду вдячний вам». І студенти виконували доручення свого 
професора, а він зібрані записи «пускав у діло»78.

76 Заруба В. М. Академік Дмитро Іванович Яворницький / В. М. Заруба // Зару-
ба В. М. Постаті (Студії з історії України. Книга друга). –  С. 41; 

 Портнов Андрій. Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії  
ХХ століття. –  С. 19.

77 Заруба В. М. Академік Дмитро Іванович Яворницький. –  С. 41.
78 Костюк Микола. Поруч з Яворницьким. Спогади писаря козацького батька. Докум. 

вид. –  С. 49.
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Приклад виконання такого доручення Д. І. Яворницько-
го навів І. М. Шаповал у своїй документальній книзі «У пошу-
ках скарбів». Мова йшла про одного з учнів професора –  студен-
та Ф. Сап’яна, який повернувся з рідної Петропавлівки, завітав до 
музею й віддав Д. І. Яворницькому записану народну гумореску 
про те, як мужик правди шукав. Узагалі, Д. І. Яворницький дуже 
любив студентську молодь, яка часто заходила в будинок свого 
професора, часом зустрічалася з ним на прогулянці79. Так підтри-
мувалася творча вісь учитель –  учні.

Працюючи в Катеринославському ІНО, Д. І. Яворницький 
залучав до збирання народної словотворчості чимало ентузіас-
тів: учителів, агрономів, лікарів, письменних селян. Найактив-
нішими серед них, які ставали частиною його українського інте-
лектуального співтовариства, були О. В. Коваленко, М. К. Сергіїв, 
В. С. Соляник, Ф. Заболотний, І. Аутодаров, В. Патлань, М. По-
грібняк та О. Білаш. І. М. Шаповал переповідав такі слова вче-
ного про їхню діяльність: «Робили це вони, –  казав Дмитро Іва-
нович, –  не з принуки, а з власного бажання, бо знали, що скар-
би духовної культури народу, які вони збирають, попадуть у певні 
руки й стануть здобутком української культури»80.

Д. І. Яворницький підтримував постійний зв’язок зі своїми 
помічниками, листувався з ними, давав поради, інструктував як 
збирати матеріали. Особливі надії професор покладав на своїх ко-
лишніх студентів, котрі ставали молодими вчителями. Для них він 
надсилав заздалегідь виготовлений у друкарні лист, у якому ін-
формував, що саме слід збирати для складання українського слов-
ника справжньої народної мови. В ньому йшлося про те, що вче-
ного цікавили всі слова, характерні для української лексики, зо-
крема матеріал з народного гумору, фантазії та побуту тощо81.

Поряд з видатним дослідником велику науково-дослід-
ну й викладацьку роботу проводили його однодумці: професор 
М. Ф. Злотников, А. В. Новак, І. С. Степанов, які писали науко-
ві розвідки, читали курси лекцій, вели спецкурси і спецсемінари, 

79 Шаповал Іван. В пошуках скарбів. –  С. 233, 240–241.
80 Там само. –  С. 238–240.
81 Там само. –  С. 240.
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популяризували знання з історії України в робітничих аудиторіях, 
клубах, у сільській місцевості82.

Наявність кількох професорів на кафедрі надавала можли-
вість успішно направляти роботу молодих учених (А. В. Новак, 
І. С. Степанов) та здійснювати наукове керівництво аспірантами 
(К. Г. Гуслистий, П. Є. Матвієвський, П. А. Козар, Т. М. Гаврилен-
ко, Т. Скубицький), які розпочали дослідження у галузях історії, 
археології, етнографії, фольклору83. Відтак інтелектуальне ядро 
навколо Д. І. Яворницького розширилося.

У 1925 р. контакти академічних установ ВУАН із Д. І. Явор-
ницьким тривали. Так, 10 липня того року до відомого вченого 
звернулась Президія Всеукраїнського археологічного комітету 
з проханням дати згоду на обрання дійсним членом ВУАК84. На-
певно, невипадково в 1925 р. за ініціативою Д. І. Яворницького 
було організовано Наукове товариство в Катеринославі, яке стало 
філією ВУАН. Дмитра Івановича обрали почесним президентом, 
головою-президентом –  Ю. В. Коршуна, секретарем –  П. О. Єф-
ремова. Товариство проводило зібрання, заслуховувало й обгово-
рювало доповіді, лекції. Д. І. Яворницький ініціював ряд його за-
сідань. Зокрема, 15 лютого 1925 р. з ініціативи вченого товариство 
провело одне з них, присвячене початку книгодрукування в Укра-
їні. 7 червня того ж року Наукове товариство відмітило 150-річчя 
ліквідації Нової Січі. Розпочалося засідання доповіддю Д. І. Явор-
ницького «Запорозьке козацтво перед судом історії». Діяльність 
товариства сприяла професійному зростанню молодих дослідни-
ків, зокрема П. А. Козара, Д. Ф. Чернявського та ін., які формува-
лися під впливом Дмитра Івановича85.

Наукова діяльність Д. І. Яворницького знаходила визнання 
у Всеукраїнській Академії наук. Підтвердженням цього є Віталь-
ний адрес Етнографічної комісії при Українській АН Д. І. Явор-
ницькому з нагоди 50-річчя його наукової діяльності від 10 груд-
ня 1927 р. У ньому містилося привітання з приводу 50-річчя плід-
ної праці вченого на ниві української науки і особливо наголошу-

82 Заруба В. М. Академік Дмитро Іванович Яворницький. –  С. 41.
83 Абросимова С. В. Енциклопедист козаччини. –  С. 31.
84 ДНІМ. –  Арх –  774/КП –  38762.
85 Заруба В. М. Академік Дмитро Іванович Яворницький. –  С. 42.
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валося на широкому колі його наукових студій, у якому знайшло 
своє місце і краєзнавство, яке є предметом діяльності Етнографіч-
ної комісії. Як знак глибокої пошани до особи Д. І. Яворницького, 
до його наукової діяльності та спільності наукових інтересів ака-
демічна інституція подарувала ювіляру п’яту книжку свого органу 
«Етнографічний Вісник»86.

Д. І. Яворницький брав участь у роботі важливих інтелекту-
альних інституцій республіканського рівня. Так, 12 травня 1929 р. 
професора запросили на перший пленум Українського коміте-
ту охорони пам’ятників культури при Наркомосвіти УСРР, чле-
ном якого він був87. Із червня 1929 р. Д. І. Яворницький став дій-
сним членом ВУАН і працював на посаді академіка при історико-
філологічному відділі88. Зазначене свідчить, що ім’я Д. І. Явор-
ницького було відомо на загальноукраїнському рівні, а його на-
укова діяльність вийшла за межі якогось одного краю, належачи 
всій Україні.

Звичайно, центром українського інтелектуального співтова-
риства Д. І. Яворницького виступав Катеринослав –  Дніпропе-
тровськ, де відбувався процес формування наукової школи укра-
їнознавства. Важливо, що його розгортання під керівництвом 
Д. І. Яворницького проходило не тільки засобами наукових та 
освітніх практик, а й за умов ідейної й культурної спадкоємності, 
єдиного емоційного настрою. У цьому контексті цінними є спога-
ди М. П. Костюка, за якими Дмитро Іванович мав добру звичку за-
прошувати після роботи в музеї до свого кабінету молодих науков-
ців: П. Є. Матвієвського, П. А. Козара, Ф. Сап’яна, В. А. Грінчен-
ка, В. Коломійця. У неформальній атмосфері «козацький батько» 
звертався до своїх учнів «утнути козацьких пісень». Тон задушев-
ним козацьким співам задавав своїм тенором сам Д. І. Яворниць-
кий, який полюбляв такі пісні, як «Закувала та сива зозуля», «Ой 
по горах, по долинах», «Не ходи, козаче, понад берегами», «А наш 
пан отаман», «Запорожці, ви добрі молодці», «Ой за гаєм зеле-
неньким». Так професійні зв’язки органічно, невимушено зміц-
нювалися неформальними людськими стосунками, що закріплю-

86 ІР НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України. ВР. –  Ф. 336, спр. 10, арк. 2.
87 ДНІМ. –  Арх –  24905/КП –  93120.
88 Там само. –  Арх –  32186/КП –  109022.
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вало вертикальні комунікації інтелектуального співтовариства по 
лінії учитель –  учні.

Така ж товариська атмосфера панувала у стосунках між учи-
телем та його учнями й під час Дніпробудівської експедиції. Піс-
ля розкопок Дмитро Іванович збирав під наметом молодих архе-
ологів, спочатку читав їм лекцію з історії місцевого краю, а затим 
у супроводі кобзаря Івана Бута співав з однодумцями народні піс-
ні про Дмитра Байду, Петра Сагайдачного та Петра Калнишев-
ського89.

Д. І. Яворницький добре знав фізичні та психологічні можли-
вості своїх учнів, ураховував ці фактори в процесі організації ро-
боти. Свідченням цього є його лист до М. К. Сергієва від 12 черв-
ня 1928 р. Через тяжку хворобу Микола Костянтинович не зміг за-
кінчити Катеринославський ІНО, став інвалідом. Незважаючи на 
це, Д. І. Яворницький залучив його до активної діяльності, визна-
чивши посильні ділянки роботи. У зазначеному листі Дмитро Іва-
нович писав: «Археологічні розкопки –  це для Вас справді важка 
робота, а збирання археологічного, етнографічного та лексичного 

89 Костюк Микола. Поруч з Яворницьким. Спогади писаря козацького батька. Докум. 
вид.  –  С. 50.

Д. І. Яворницький на розкопках. Кічкас (1928)



  Дмитро Яворницький – вчений та педагог  
•224•  в українському інтелектуальному співтоваристві 

матеріалів –  це неважка для Вас робота. Той лексичний матеріал, 
який Ви прислали мені в останньому Вашому листу, пречудесний. 
Це дуже гарний і розумно Вами освітлений матеріал. Я з великою 
жагою накинувся на нього і зразу є завів його у свій Словник».

Як бачимо, тут Д. І. Яворницький виявив себе не тільки як 
пристрасний науковець, а й талановитий педагог, який міг вселити 
впевненість у своїх силах, надихнути учня. Невипадково, у тому ж 
році М. К. Сергієв став уповноваженим від музею для збирання 
матеріалів, що відносилися до етнографії українського селянства, 
а згодом –  педагогом, фольклористом, етнографом та лексико-
графом90. Упродовж 1927–1940 рр. між учнем та вчителем підтри-
мувався міцний епістолярний зв’язок. За даними І. Ю. Кондра-
тьєвої, в архіві ДНІМ ім. Д. І. Яворницького зберігаються 70 лис-
тів М. К. Сергієва до академіка91.

Безсумнівно, секрет магнетизму Д. І. Яворницького поля-
гав у його винятковій витривалості, працездатності й відданості 
справі, якій вчений і педагог присвятив усе своє життя. Яскраві 
деталі свого творчого буття академік розкрив своєму другу, видат-
ному художнику І. Ю. Рєпіну в листі від 23 травня 1930 р. 75-річ-
ний подвижник писав, що минулу зиму провів у хворобах, а голо-
вне –  у важких археологічних та етнографічних роботах. Навесні 
він проводив розкопки у п’яти місцях: на острові Хортиця, на те-
риторії від Кічкаса до Олександрівська, на лівому березі Дніпра 
вверх від Кічкаса, на правому березі Дніпра та на островах знизу 
вверх, між Дніпровськими порогами. Тієї ж весни академік читав 
лекції про археологічні розкопки у Харкові, які викликали інтерес 
у величезної кількості слухачів і пройшли з великим успіхом92. Та-
кий обсяг роботи можна було виконати лише маючи добре нала-
годжений механізм професійної діяльності, а головне –  справжнє 
співтовариство колег і учнів-однодумців.

У 1932 р., коли Дніпробудівська експедиція підійшла до за-
вершення, незадовго до затоплення Дніпрових порогів, Д. І. Явор-

90 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 236, 464.
91 Кондратьєва І. Ю. Етнограф Сергієв М. К. / І. Ю. Кондратьєва // Скарбниця рідно-

краю: зб. матер. наук.-практ. конф. з музейної справи і краєзнавства. –  Д., 1993. –  
С. 40.

92 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 217–218.
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ницький організував останню експедицію по цій видатній 
історико-географічній пам’ятці України, до якої запросив науков-
ців, студентів Дніпропетровського ІНО, деяких журналістів. Учас-
ник цієї унікальної експедиції колишній студент ІНО В. І. Сокіл 
побачив серед її учасників своїх друзів по навчанню Короткого, 
Шудрика та ін. Цікава і небезпечна подорож «козацьким ходом» 
по дев’яти порогах була організована академіком Д. І. Яворниць-
ким ідеально, оскільки він особисто знав кожний камінчик, був 
знайомий з усіма лоцманами на Дніпрі93.

Молоді вчені тягнулися до свого вчителя, який давав їм до-
брий приклад наукового пошуку і результату. Адже незважаючи на 
те, що визначному вченому було вже за 70 років, він продовжував 
випускати у світ змістовні твори. Так, у 1928 р. Д. І. Яворницький 
видав книгу «Дніпрові пороги: Альбом фотографій з географічно-
історичним нарисом». У 1930 р. за цю книгу вчений отримав на 
Всесвітній виставці книжок другу премію у розмірі 16 тис. крб. 
Одну частину цих коштів видавали готівкою, а іншу –  торгси-
нівськими талонами, на які можна було придбати будь-що. Відо-
мо, що Дмитро Іванович витратив готівку для придбання музей-
них експонатів, а також роздавав гроші кобзарям, селянам та сту-
дентам94. У цьому виявилася повна безкорисливість вченого, який 
над усе ставив інтереси своєї справи, своїх однодумців, учасників 
інтелектуального співтовариства, допомагаючи їм матеріально.

У травні 1929 р. Д. І. Яворницький отримав дозвіл на публі-
кацію своєї останньої фундаментальної прижиттєвої збірки до-
кументів –  «До історії Степової України», яка налічувала 536 сто-
рінок тексту95. Хоча вихід книги у світ позначений 1929 р., фак-
тично видання з’явилося наприкінці травня –  на початку червня 
1930 р. Більшість опублікованих документів, а це матеріали цер-
ковних архівів запорозького краю, архіву Катеринославської ка-
зенної палати і приватних архівів, були виявлені вченим значною 
мірою під час його наукових експедицій періоду 1902–1905 рр. 
У вирі воєнно-революційного лихоліття наступних років майже 

93 Сокіл Василь. Козацьким ходом… / Василь Сокол // Чабан Микола. Сучасники про 
Д. І. Яворницького. –  С. 104–105.

94 Шаповал Іван. В пошуках скарбів. –  С. 257.
95 Заруба В. М. Яворницький Дмитро Іванович. –  С. 48.
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всі оригінали цих документів за-
гинули. Тож документальні копії, 
зібрані й опубліковані Д. І. Явор-
ницьким, є справді унікальними96.

Творча постать Д. І. Яворниць-
кого привертала увагу українських 
учених, які з часом входили до ядра 
його інтелектуального співтова-
риства, зміцнюючи його горизон-
тальні структури. 15 вересня 1924 р. 
з листом до Дмитра Івановича звер-
нувся дослідник давньої історії 
України, співробітник ВУАН і Ки-
ївського ІНО В. О. Пархоменко, 
який, за умов скорочення штатів 
у київській освітній установі, мав 
намір переїхати до Катеринослава, 

де розраховував обійняти посаду помічника директора місцевого 
музею та професора Катеринославського ІНО.

У 1926–1929 р. В. О. Пархоменко активно співпрацював із 
Д. І. Яворницьким. У Дніпропетровському ІНО він отримав поса-
ду професора, став керівником семінару підвищеного типу з істо-
рії України і водночас очолив відділ історії кочовиків Степу кра-
йового історико-археологічного музею. У 1927 р. В. О. Пархомен-
ко взяв участь у першій Дніпрогесівській археологічній експеди-
ції, що проводила розкопки під керівництвом Д. І. Яворницько-
го97.

У той період Д. І. Яворницький був обраний почесним голо-
вою Дніпропетровського наукового товариства при ВУАН. До дія- 
льності у цьому товаристві прилучився й В. О. Пархоменко, якого 
в 1927 р. обрали його головою. Вчений розширив коло наукових 

96 Яворницький Дмитро. Твори: у 20 т. / Дмитро Яворницький; голов. редкол.: Павло 
Сохань (голов. ред.) та ін. –  Т. 8. –  К.; Запоріжжя, 2006. –  С. 7–8.

97 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 419, 825; 
 Іваненко В. В. Очищення правдою. Відома і невідома Україна в об’єктиві історії 

ХХ сторіччя // В. В. Іваненко, А. І. Голуб, О. А. Удод. –  К., 1997. –  С. 201; 
 Портнов Андрій. Володимир Пархоменко. Дослідник ранньої історії Русі / Андрій 

Портнов. –  Л., 2003. –  С. 19.

Професор Дніпропетровського ІНО 
В. О. Пархоменко
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контактів, підтримував постійний зв’язок із ВУАН. Як і Дмитро 
Іванович, В. О. Пархоменко був у постійному творчому пошуку. 
Однією із творчих задумок професора стало обґрунтування роз-
робки нової дисципліни –  «Історія Східної Європи»98.

У 1928 р. українські вчені-однодумці організували урочис-
те засідання на пошану пам’яті видатного українського вченого-
енциклопедиста М. О. Максимовича. Промовистим фактом є те, 
що з доповідями про історичні, лінгвістичні та гуманістичні по-
гляди Михайла Олександровича виступили Д. І. Яворницький, 
П. О. Єфремов, В. О. Пархоменко та ін. Утім, уже влітку того ж 
року у В. О. Пархоменка виникли «неприємності», через які він 
збирався залишити Дніпропетровськ.

Д. І. Яворницький та його однодумці перебували в полі зору 
Державного Політичного Управління. У жовтні 1928 р. ДПУ 
отримало інформацію про зміст антирадянської розмови між 
Д. І. Яворницьким і професорами В. О. Пархоменком та Г. Є. Єв-
реїновим, у ході якої, за даними доповідної записки ОКРвідділу 
ДПУ про політичний стан Дніпропетровського округу з 1 січня по 
1 жовтня 1928 р., Дмитро Іванович висловився таким чином: «Не 
довго залишилось радвладі панувати. Скоро Україна звільниться 
від ярма кацапів. Ми повинні роз’яснити селянству, хто його друг, 
хто ворог…»99.

Плідна співпраця між ученими була перервана внаслідок 
арешту В. О. Пархоменка. 30 вересня 1929 р. Дніпропетровський  
ОКРвідділ ДПУ УРСР інкримінував професору Дніпропетров-
ського ІНО участь у «підпільній контрреволюційній організації» 
«Спілка визволення України», за завданням якої він нібито про-
водив контрреволюційну роботу у Дніпропетровському науково-
му товаристві. Із протоколу допиту В. О. Пархоменка від 10 жов-
тня 1929 р. стало відомо про коло осіб «щирих» українців, які ста-

98 Портнов Андрій. Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії ХХ 
століття. –  С. 53–54.

99 Витяг з доповідної записки окрвідділу ДПУ про політичний стан Дніпропетров-
ського округу з 1 січня по 1 жовтня 1928 р. // Реабілітовані історією: у 27 т. / голов. 
редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]. Дніпропетровська область: [у 2 кн.]. –  Кн. 1 / 
обл. редкол.: Бородін Є. І. (голова) [та ін.]. –  Д., 2009. –  С. 144; 

 Іваненко В. В. Очищення правдою. Відома і невідома Україна в об’єктиві історії ХХ 
сторіччя. –  С. 201; Портнов Андрій. Історії істориків. Обличчя й образи української 
історіографії ХХ століття. –  С. 54–55.
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вилися співчутливо до всього українського. До цього кола зна-
йомих ученого належали й професори, зокрема П. О. Єфремов, 
С. Й. Ринський та Д. І. Яворницький. За рішенням засідання «Су-
дової Трійки» від 28 січня 1930 р. Володимира Олександровича 
ув’язнили в концтабір терміном на 10 років100.

Наприкінці 1920-х рр. настали непрості часи і для інших про-
фесорів Дніпропетровського ІНО, які входили до інтелектуально-
го кола Д. І. Яворницького. Про їхню долю в тоталітарній державі 
вже згадувалося в сучасній українській історіографії. Зазначимо, 
що талановитий дослідник-славіст М. В. Бречкевич у 1930 р. діс-
тав таку промовисту характеристику, не сумісну з посадою в ра-
дянській вищій школі: «Буржуазний реакційний професор.., який 
маскувався марксівською фразою для пропаганди буржуазної рес-
тавраторської ідеології». Незабаром М. В. Бречкевич позбувся по-
сади професора в ДІНО і був змушений виїхати за межі радянської 
України. Дещо пізніше, у 1932 р., така ж доля спіткала й профе-
сора М. Ф. Злотникова, який після обвинувачень у «буржуазнос-
ті» був змушений переїхати до Москви101.

Репресії комуністичного тоталітарного режиму нанесли не-
поправної шкоди інтелектуальному оточенню Д. І. Яворницько-
го, яке перебувало у розквіті творчих сил, зосереджувало увагу на 
складних проблемах давньої минувшини. Достатньо згадати стат-
ті професора М. В. Бречкевича «Спірні питання раннього серед-
ньовіччя» (1930), професора В. О. Пархоменка «Нові історичні 
проблеми Київської Русі» (1928), «Степовики нашого півдня Х –  
ХІІІ вв.», «Тмутаракань» (1932)102.

«Темні хмари» згущувалися й над самим Д. І. Яворницьким, 
який вже у другій половині 1920-х рр. був змушений припини-
ти співпрацю з Дніпропетровським ІНО. Так, у річному звіті про 
виконання учбового плану цього вищого навчального закладу за 
1927/28 н. р. та у розкладі годин професорів та викладачів Дніпро-

100 Повернення з небуття. Документи і матеріали про жертви сталінського свавілля 
у Дніпропетровському університеті. –  Д., 1995. –  С. 15–16, 18–20.

101 Портнов Андрій. Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії ХХ 
століття. –  С. 27–28.

102 ІР НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України. ВР. –  Ф. Х, спр. 16901; 
 Там само. –  Ф. Х, спр. 17902; 
 Там само. –  Ф. Х, спр. 15318; Там само. –  Ф. Х, спр. 15319–15320.
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петровського ІНО на 1928/29 н. р. прізвища професора Д. І. Явор-
ницького вже немає103. Це дає можливість стверджувати, що свою 
викладацьку діяльність у ДІНО професор Д. І. Яворницький при-
пинив не у 1933 р., а значно раніше –  у 1927/28 н. р.

Утім, науково-дослідна кафедра, очолювана Д. І. Яворниць-
ким, продовжувала функціонувати у структурі ВУАН наприкінці 
1920-х –  на початку 1930-х рр. Щоправда, на початку 1930-х рр. 
цей підрозділ змінив назву і замість кафедри українознавства став 
називатися кафедрою Преісторії України. Свідченням діяльності 
цього підрозділу є листи українського історика Т. М. Гавриленка, 
який у 1930–1933 рр. працював науковим співробітником цієї ка-
федри, представляючи її при ВУАН за дорученням Дмитра Івано-
вича. Так, у листі від 29 березня 1930 р. Теодор Матвійович запро-
понував Дмитру Івановичу зробити прилюдне засідання кафедри 
у ВУАН наприкінці квітня –  на початку травня, при цьому одну 
доповідь міг зробити Д. І. Яворницький стосовно археологічних 
розшуків на Дніпрельстані, а другу –  сам Т. М. Гавриленко104.

Із Наукового архіву Президії НАН України відомо, що такий мате-
ріал вже був апробований Д. І. Яворницьким, який наприкінці 1929 р. 
на засіданні Академії наук доповідав про діяльність своєї науково-
дослідної археологічної експедиції за три роки її роботи105.

У подальшому Т. М. Гавриленко тримав Д. І. Яворницького 
в курсі справ стосовно кафедри. Так, у листі від 4 травня 1931 р. 
він писав академіку про перетарифікацію всіх співробітників і про 
те, що Д. І. Яворницького вже поставлено на платню. Представ-
ник кафедри у ВУАН прохав свого керівника вислати звіт кафедри 
за 1930 р. і подати план роботи підрозділу на 1932 р. Він також опі-
кувався виділенням приміщення для кафедри при ВУАН та відря-
дженням до Дніпропетровська106.

У черговому листі від 1932 р. Т. М. Гавриленко сповіщав 
Д. І. Яворницького про проект тематичної збірки «Невільництво 
на Україні», яку мала видати кафедра Преісторії України у 1933 р. 

103 ЦДАВОВ України. –  Ф. 166, оп. 8, спр. 179, арк. 8–8 зв.; 
 Там само. –  Ф. 166, оп. 6, спр. 4597, арк. 210–226.
104 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 117, 416.
105 Науковий Архів Президії НАН України. –  Ф. Р-251, оп. 1, спр. 31, арк.100.
106 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 2. –  С. 117–118.
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та про факт схвалення в усіх інстанціях плану роботи кафедри на 
наступний рік. Сам історик активно працював, прочитавши 16 до-
повідей –  частково з преісторії, а більше –  з історії Запорожжя. 
Принагідно Теодор Матвійович просив академіка підтвердити, чи 
дійсно на Хортиці Січі не було, про що він чув із вуст Дмитра Іва-
новича під час однієї з екскурсій107.

Із листа Т. М. Гавриленка від 1 квітня 1933 р. відомо про над-
ходження до нього листів і мапи від Д. І. Яворницького. Він про-
сив Дмитра Івановича «завітати колись до Києва, відбути засідан-
ня, втягнутися глибше в роботу катедри»108.

Проте суспільно-політична обстановка у країні на початку 
1930-х рр. не була сприятливою. В той період комуністичний то-
талітарний режим приступив до інституційного руйнування інте-
лектуальної науково-освітньої мережі Д. І. Яворницького, свід-
ченням чого стала ліквідація кафедри українознавства, котру очо-
лював відомий учений. Серед причин припинення діяльності цьо-
го науково-дослідного підрозділу, як і ще трьох таких же в Украї-
ні, називалися неплановість роботи у розробці наукових питань та 
в організації підготовки аспірантів, неузгодженість у роботі, па-
ралелізм, розпорошеність кадрів тощо. Водночас не менш важли-
вим чинником для влади було й те, що закриття кафедри сприя-
ло би боротьбі проти «старих буржуазних концепцій», актуаліза-
ції тематики досліджень звичайно в контексті боротьби за утвер-
дження марксистсько-ленінського висвітлення історичного про-
цесу109.

Як бачимо, на рубежі 1920-х –  на початку 1930-х рр. інтелек-
туальне коло дніпропетровських професорів навколо Д. І. Явор-
ницького, яке утворювало ядро його науково-освітньої мережі, 
важливу складову її горизонтальних зв’язків, було штучно зруй-
новано зусиллями комуністичного тоталітарного режиму. Це ста-
ло платою за утвердження в країні моністичної ідеології, політи-
ки, освіти і науки.

У 1920-х –  на початку 1930-х рр. Д. І. Яворницький прище-
плював науковий інтерес до історії, археології, етнографії та мо-
вознавства у своїх учнів, що, безсумнівно, сприяло становлен-

107 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 2. –  С. 118.
108 Там само. –  С. 119.
109 Удод О. А. Кость Гуслистий –  історик України / О. А. Удод. –  К., 1998. –  С. 25.
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ню мережі вертикальних інтелектуальних зв’язків по лінії вчи-
тель –  учні. Важливе значення для згуртування інтелектуального 
оточення Д. І. Яворницького мало розгортання робіт комплексної 
науково-дослідної археологічної експедиції на Дніпробуді в 1927–
1932 рр.110

У 1920-х рр. до плеяди наукової молоді, пов’язаної з Дмитром 
Івановичем, належав В. В. Білий, який наприкінці 1924 р. працю-
вав завідувачем етнографічного відділу Катеринославського кра-
йового музею, а восени наступного року вступив до аспірантури 
Катеринославської кафедри українознавства. У 1926 р. він змі-
нив профіль і розпочав навчання в аспірантурі на кафедрі мовоз-
навства і літератури в Київському ІНО, згодом став працювати  
у ВУАН.

Листи Володимира Васильовича до Дмитра Івановича пері-
оду 1925–1937 рр. містять інформацію про його зацікавленість 
в археологічних розкопках, участь у публікаціях наукових рукопи-
сів та спогадів визначного вченого, збиранні для нього етногра-
фічного, лексичного матеріалу та першоджерел до історії Катери-
нослава –  Дніпропетровська. Становлять інтерес згадки В. В. Бі-
лого про підтримку кандидатури Д. І. Яворницького 25 установа-
ми під час виборів до ВУАН у 1929 р., а також відомості про при-
четність західних професорів до проектованого Г. О. Потьомкі-
ним Катеринославського університету в 1784 р., якими цікавив-
ся Д. І. Яворницький в другій половині 1930-х рр., працюючи над 
«Историей города Екатеринослава»111.

До речі, дані В. В. Білого про широку підтримку кандида-
тури Д. І. Яворницького під час обрання до складу ВУАН знахо-
дять підтвердження в документах Наукового Архіву Президії НАН 
України. Так, за протоколом № 7/11 засідання Поширеної Ради 
Всеукраїнської АН від 29 червня 1929 р., скликаної на підставі по-
станови РНК УСРР від 16 квітня 1929 р. про поновлення ВУАН 
новими дійсними членами, Д. І. Яворницький, котрий балотував-
ся по історичних науках, разом із М. Є. Слабченком і М. І. Явор-
ським був обраний одноголосно, тобто 57 голосами «за». Свідком 

110 Абросимова С. В. Енциклопедист козаччини. –  С. 32.
111 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 61, 64, 65, 66, 

67, 68, 788.
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тріумфу Д. І. Яворницького на цьому засіданні ВУАН був профе-
сор Катеринославського ІНО М. В. Бречкевич112.

В. В. Білий належав до прихильників українських ідейних пе-
реконань. У відповідному дусі він виховував і свого сина. «…Рос-
те справжнім козаком», –  з гордістю писав він про нього своєму 
вчителю 8 травня 1925 р. Безсумнівно, такий вчений не міг бути 
непоміченим відповідними органами більшовицької влади, про 
що В. В. Білий згадував у листі Д. І. Яворницького від 10 вересня 
1927 р.: «Моя справа закінчилась і не дуже погано і не дуже до-
бре для мене, хоч перехвилювався, звісно, чимало». Останній лист 
Володимира Васильовича надійшов учителю 16 лютого 1937 р. 
Подальші наукові й людські контакти між ними перервалися че-
рез арешт і розстріл талановитого вченого В. В. Білого, обвинува-
ченого в належності до української націоналістичної організації 
серед наукових працівників АН УРСР113.

До наукової молоді інтелектуального кола Д. І. Яворницького 
належав український археолог і краєзнавець В. А. Грінченко, який 
1925 р. вступив до Катеринославського ІНО, працював у Катери-
нославському музеї і брав активну участь у Дніпробудівській ар-
хеологічній експедиції. Його листи до «батька, Дмитра Іванови-
ча» періоду 1928–1932 рр. містять цікавий матеріал про організа-
цію і проведення археологічних розкопок114.

Одним з учнів Д. І. Яворницького був П. А. Козар. У 1924–
1926 рр. він навчався в аспірантурі при Катеринославському ІНО 
і під керівництвом Дмитра Івановича розробляв тему «Як склав-
ся стан лоцманів в запорозькі часи та як він далі розвивався і на-
скільки зберігся до нашої доби». У 1925–1931 рр. молодий вче-
ний працював завідувачем історико-археологічного відділу Дні-
пропетровського історичного музею, у 1927–1928 рр. брав актив-
ну участь в експедиціях Етнографічної комісії ВУАН, а в 1927–
1930 рр. працював у складі Дніпробудівської експедиції. Резуль-
татом досліджень ученого став нарис «Дніпровські лоцмани», що 
побачив світ у 1929 р.

Листування П. А. Козара з Дмитром Івановичем періоду 
1925–1930 рр. свідчить, що він належав до найближчих співро-

112 Науковий Архів Президії НАН України. –  Ф.Р-251, оп. 1, спр. 31, арк. 23–23 зв.
113 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 62, 63, 69, 788.
114 Там само. –   С. 134–148, 797.
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бітників свого учителя, виконував ряд його наукових доручень. 
У процесі цієї роботи Павла Антоновича цікавили книжкові й му-
зейні колекції, археологічні старожитності. У 1928 р. він присту-
пив до самостійних розкопок.

Українські ідейні погляди П. А. Козара призвели до його трьох 
арештів періоду 1928–1931 рр. «за антирадянську агітацію і зв’язки 
з куркулями» і навіть до ув’язнення. Так, листи до Дмитра Івано-
вича від 9 та 28 січня 1929 р. свідчать, що молодий вчений пере-
бував у камері, де була зібрана «ціла Академія». Навіть за таких 
умов П. А. Козар не гаяв часу і збирав лінгвістичний матеріал (сло-
ва і прізвища) для наукового словника Д. І. Яворницького. Влітку 
того ж року він уже мав можливість відновити розкопки. У листах 
періоду від 29 червня 1929–30 серпня 1930 р. науковець неоднора-
зово сповіщав свого учителя із сіл Привольне, Августинівка, Фе-
дорівка про хід польових археологічних досліджень, які проводили 
А. В. Добровольський, М. О. Міллер, П. І. Смолічев, В. А. Грінчен-
ко, він особисто та ін.115

До кола однодумців Д. І. Яворницького у галузях археології та 
музейної справи належав М. О. Міллер, який листувався з Дми-
тром Івановичем ще впродовж 1905–1914 рр. У 1928 р. епістоляр-
на комунікація відновилася. Це невипадково, бо М. О. Міллер 
вважав Дмитра Івановича «своїм учителем і духовним батьком», 
а в Таганрозі, куди переїхав у 1926 р., взявся за археологічні, етно-
графічні та історичні досліди, організував у місті асоціацію кра-
єзнавців та музей краєзнавства. Наприкінці 1920-х –  на початку 
1930-х рр. М. О. Міллер працював у Дніпробудівській археологіч-
ній експедиції, навіть мав намір переїхати назавжди до Дніпропе-
тровська, але через наклеп не був допущений до роботи в Дніпро-
петровському крайовому історико-археологічному музеї. Пізніше 
вкрай несприятливі життєві обставини стали на заваді й пересе-
ленню до Дніпропетровська116.

Цікавою видається інтелектуальна комунікація Д. І. Явор-
ницького з українським археологом, креслярем, художником, ди-
ректором Петриківського народного музею і співробітником Дні-

115 Козар Павло. На Дніпрельстан через пороги. Вибране / Павло Козар; упорядн. 
і вступ. ст. Миколи Чабана. –  Д., 2000. –  С. 6–7, 9; Епістолярна спадщина академі-
ка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 807–808.

116 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 307–314, 315, 
322, 326, 332, 336, 337, 338, 348–350.
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пропетровського крайового істори-
ко-археологічному музею, учасни-
ком Дніпробудівської експедиції 
В. С. Соляником, який належав до 
активних кореспондентів ученого 
періоду 1925–1931 рр. Листи Васи-
ля Степановича свідчать, що його 
співпраця з Дмитром Івановичем 
виявлялася у галузях мовознавства, 
матеріальної культури, археології, 
музеєзнавства117.

Талановитим учнем Д. І. Явор-
ницького виявився К. Г. Гуслистий, 
який один із небагатьох за умов то-
талітарного режиму зміг продовжи-
ти справу вчителя. У 1928–1930 рр. 
він навчався в аспірантурі Дніпро-

петровського ІНО. Аспірант ретельно вивчав курси, що викла-
дав Д. І. Яворницький на кафедрі українознавства. Це, зокрема, 
«Джерела до історії запорізьких козаків», «Колонізація колишніх 
північних країв вольностей запорізького козацтва», «Курс історії 
місцевого краю» та ін. Важливе значення на цьому початковому 
етапі дослідницької діяльності молодого вченого мало опрацю-
вання наукових праць Д. І. Яворницького, опанування його мето-
дичного інструментарію. На жаль, закриття кафедри українознав-
ства у Дніпропетровську змусило К. Г. Гуслистого перевестися до 
аспірантури при науково-дослідному інституті української куль-
тури в Харкові118.

Діяльність Д. І. Яворницького та його колег і учнів-однодум-
ців потрапила в поле зору ДПУ УСРР. Так, із щотижневого зве-
дення секретного відділу цієї установи від 4–10 вересня 1927 р. 
стає відомо про існування в Дніпропетровську «шовіністичного 
угруповання», яке створив навколо себе з наукових працівників 
«дуже видний професор, історик і етнограф» Д. І. Яворницький. 
До складу цього угруповання, за даними ДПУ УСРР, входили про-

117 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 502–522, 843.
118 Удод О. А. Кость Гуслистий –  історик України. – С. 25–26.

Учень Д. І. Яворницького  
К. Г. Гуслистий
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фесор В. О. Пархоменко, інспек-
тор П. А. Козар, музейний праців-
ник П. Є. Матвієвський, науковий 
співробітник Дніпропетровсько-
го історичного музею В. К. Чапля 
(Чапленко). З погляду агентурних 
матеріалів, це була «дрібно-буржу-
азна, хуторянська націоналістична 
група, що намагалася керувати гро-
мадською діяльністю українських 
кіл Дніпропетровська».

За агентурними даними, учас-
ники групи обмінювалися думками 
про стан господарства СРСР, зо-
крема України, і дійшли висновку, 
що Україна нещадно експлуатуєть-
ся Москвою, що у голодні роки ре-
спубліка становила резервуар, з якого Москва черпала сили і за-
соби для підтримки «своєї» революції. Щотижневе зведення наво-
дило обмін думками учасників групи, поміж яких цитувала і слова 
її керівника: «Москва, –  додав Эварницький, могутня тепер. Якби 
відділилась від неї Україна та інші підкорені народи, вона б нічого 
не вартувала»119.

Інше щотижневе зведення –  від 11–18 вересня 1927 р. –  спо-
віщало про прагнення «шовіністичного угруповання» в Дніпропе-
тровську навколо професора Д. І. Яворницького. Зокрема, йшло-
ся, про наміри популяризації серед мас і молодого покоління 
«старої літератури» і дискредитації «нових літературних творів», 
а, крім того, про вплив на сільське учительство, спротив земле-
устрою з метою відстоювання інтересів заможного селянства, 
ідейну обробку селянської молоді, що призивалася до лав Черво-
ної армії, намагання єднання з національностями Кавказу і Поль-
щі. Агенти доносили, що група пов’язана з куркульством, пред-
ставники якого приходять до музею, щоб поспілкуватися з про-
фесором Д. І. Яворницьким. Щотижневе зведення сповіщало, 

119 Даниленко Василь. Українська інтелігенція і влада. Зведення секретного відділу ДПУ 
УСРР 1927–1929 рр. / Василь Даниленко. –  К., 2012. –  С. 177–178.

Український письменник  
і драматург В. К. Чапля (Чапленко)
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що група мала тісний зв’язок із Києвом, зокрема з ВУАН в осо-
бі С. О. Єфремова, з Харковом –  з професорами А. Рудницьким, 
А. Синявським, О. С. Федоровським та ін.120

Вищезазначене підтверджувалося й щотижневим зведен-
ням цього органу від 21–27 серпня 1927 р., в якому йшлося про 
агітацію професури на Дніпровському будівництві. За цим до-
кументом, були отримані дані про те, що члени археологічної екс-
педиції, зокрема професор Д. І. Яворницький, професор В. О. Пар-
хоменко та аспірант Дмитра Івановича В. В. Білий «на чолі з самим 
Эварницьким агітували селян проти Радвлади». Випадки такої агіта-
ції співробітники ДПУ спостерігали в с. Лоцманська-Кам’янка, Ко-
дак, Мандриківка, Волоське, Звонецьке, Войськове, Миколаївське-
Наддніпрянське та ін. «Антирадянська шовіністична агітація» була 
зафіксована і в діяльності експедиції професора А. С. Синявсько-
го, яка влітку 1927 р. прибула із Києва в с. Волоське з метою фото-
графування побуту селян на Дніпровських порогах121.

Стеження за Д. І. Яворницьким тривало й надалі. Так, що-
тижневе зведення ДПУ УСРР від 4–10 серпня 1929 р. стверджу-
вало, що розробляються «праві шовіністичні кола, що групуються 
навколо професора Эварницького…». «Крупним осередком шові-
ністичної роботи» названо Музей імені О. М. Поля, директором 
якого працював Д. І. Яворницький122.

Українська інтелектуальна мережа Д. І. Яворницького дослі-
джуваного періоду не обмежувалася Катеринославщиною–Дні-
пропетровщиною. Дмитро Іванович підтримував важливі нау-
ково-освітні зв’язки з українськими вченими Слобожанщини. 
Впродовж 1920-х Д. І. Яворницький продовжував контакти з хар-
ківським професором Д. І. Багалієм, що тривали вже кілька деся-
тиліть.

На початку 1920-х рр. Дмитро Іванович одержав призначення 
головою Катеринославського губернського архіву. У зв’язку з цим 
20 березня 1922 р. Д. І. Багалій писав про отримання від Д. І. Явор-
ницького розрахунків штатів для Катеринославського архіву, вод-

120 Даниленко Василь. Українська інтелігенція і влада. Зведення секретного відділу ДПУ 
УСРР 1927–1929 рр.  –  С. 181–182.

121 Там само. –  С. 173–174.
122 Там само. –  С. 563.
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ночас запрошуючи його стати екс-
пертом при Харківській комісії 
з виявлення тих культурних цін-
ностей, які Україна мала повернути 
Польщі за Ризьким миром. Харків-
ський вчений справедливо вважав 
роботу цієї Комісії справою наці-
онального значення для українців, 
а тому й просив авторитетного ка-
теринославського вченого ввійти 
до складу цієї інституції123.

Д. І. Багалій був у курсі справ ді-
яльності Д. І. Яворницького в Кате-
ринославському губернському архі-
ві. Так, у листі від 25 вересня 1923 р. 
він висловлював вдячність своєму 
катеринославському колезі та його 
співробітникам «за налагоджену 
Вами справу губарха»124. Та й дійсно, Д. І. Яворницький як керівник 
губернської архівної установи докладав величезних зусиль, часто ви-
трачав власні кошти для пошуку й порятунку місцевих архівів125.

Д. І. Яворницький інформував Д. І. Багалія про роботу Кате-
ринославського губернського архіву. Зокрема, у листі від 22 черв-
ня 1924 р. він сповіщав свого харківського вчителя і колегу про 
активне збирання архівних матеріалів та професійну роботу таких 
працівників, як В. О. Греків, Ф. Г. Глазунов та Т. М. Романченко. 
Водночас Дмитро Іванович інформував про безгрошів’я та байду-
жість місцевого чиновництва до архівної справи. Всі ці негаразди, 
що вели до загибелі архівів, Д. І. Яворницький сприймав дуже бо-
лісно і просив Д. І. Багалія звільнити його з посади голови губерн-
ського архіву, що й було незабаром зроблено126.

Між харківським і катеринославським вченими існували 
дружні інтелектуальні комунікації, наукові обміни. У листі від 

123 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 26.
124 Там само. –   С. 27.
125 Яворницький Дмитро. Твори: у 20 т. / Дмитро Яворницький / голов. редкол.: Павло 

Сохань (голов. ред.) та ін. –  Т. 8. –  С. 7.
126 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 302–303.

Український історик Д. І. Багалій. 
1920-ті рр.
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26 квітня 1926 р. Д. І. Яворниць-
кий дякував «високошанов-
ному і дорогому» Д. І. Багалію 
за книжки, які були надіслані 
із Харкова йому персонально 
і до книгозбірні крайового му-
зею в Катеринославі. Він відмі-
тив значний внесок, зроблений 
його харківським однодумцем 
«для Харківщини і взагалі для 
всієї України»127.

Свідченням поваги до вчи-
теля стало й те, що Д. І. Явор-
ницький вшанував Д. І. Бага-
лія, надіславши свою статтю до 
«Ювілейного збірника на по-
шану академіка Дмитра Івано-
вича Багалія» (К., 1927). У листі 
від 27 березня 1928 р. Д. І. Бага-
лій висловив «щиру й сердеч-
ну дяку» своєму катеринослав-

ському колезі, котрий входив до кола його прихильників і друзів. 
У цьому переконує й лист Д. І. Багалія до Д. І. Яворницького від 
1 липня 1929 р., в якому харківський академік «від чистого серця» 
поздоровляв Дмитра Івановича з одноголосним обранням акаде-
міком, засвідчував свою повну підтримку і промовисто звертався 
до «Батька Запорозької історії»: «З великою пошаною щирий друг 
Дм. Багалій»128. Вже 6 липня 1929 р. Д. І. Яворницький щиро подя-
кував Д. І. Багалію за підтримку його кандидатури під час обрання 
дійсним членом ВУАН129.

У 1925–1929 рр. Д. І. Яворницький листувався з українським 
мистецтвознавцем із Харкова С. А. Таранущенком. Листи Дми-
тра Івановича справляли велике враження на Стефана Андрійо-
вича. Так, 7 травня 1928 р. він зізнавався своєму кореспонденту: 
«З сотні листів, що я одержую, немає другого, що нагадував би 

127 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 4. –  С. 303.
128 Там само. –  Вип. 1. –  С. 27, 28.
129 Там само. –  Вип. 4. –  С. 304.

Д. І. Яворницький та С. А. Таранущенко 
(1930)
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Ваш» (Д. І. Яворницького. –  С. С.). 
Та й сам харківський вчений не 
залишався «в боргу». Його листи 
до Дмитра Івановича порушували 
важливі питання вивчення низки 
знаменитих пам’яток архітектури 
козацького періоду, таких як Са-
марський і Новомосковський Тро-
їцький собори130.

Упродовж 1925–1930 рр. 
Д. І. Яворницький мав інтелекту-
альні контакти з українським істо-
риком, тюркологом, публіцистом, 
культурним і громадсько-політич-
ним діячем В. В. Дубровським –  
учнем академіка Д. І. Багалія. У за-
значений період той працював в іс-
торичній секції ВУАН і був інспек-
тором охорони пам’яток культури 
в Управлінні наукових установ. В його листах зустрічаємо запи-
ти стосовно матеріалів про гетьмана Д. Апостола у Дніпропетров-
ському крайовому історико-археологічному музеї, високу оцін-
ку книжки Дмитра Івановича «Дніпрові пороги», рефлексії щодо 
Дніпробудівської археологічної експедиції тощо. Інтерес стано-
вить лист В. В. Дубровського від 12 грудня 1929 р., в якому ав-
тор запропонував Д. І. Яворницькому перевидати тритомну мо-
нографію «История запорожских козаков» за умов переробки 
«ідеологічно не витриманих» місць та передмови якої-небудь 
«високопоставленої» особи. Судячи з наступного листа авто-
ра від 5 січня 1930 р., Дмитро Іванович не погодився на пропо-
зицію, відповівши, що йому самому видніше, що виправити і що  
додати131.

У проміжку 1926–1930 рр. спостерігаються епістолярні кон-
такти Д. І. Яворницького з українським мовознавцем, літерату- 
рознавцем і культурним діячем О. Н. Синявським, який в той пе-

130 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 542, 545, 546, 
846.

131 Там само. –  С. 236, 237, 239, 240, 804.

Український історик, тюрколог, 
публіцист, культурний та 

громадсько-політичний діяч  
В. В. Дубровський
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ріод працював спочатку в Харків-
ському ІНО, а згодом у ВУАН та 
вищих навчальних закладах Ки-
єва. У листі від 28 серпня 1926 р. 
він ділився своїми враженнями від 
екскурсії по Дніпрових порогах за 
участю Дмитра Івановича, а 3 груд-
ня 1930 р. звертався до дніпропе-
тровського вченого з правописних 
питань132.

За радянських часів Д. І. Явор-
ницький продовжував досліди в ца-
рині археологічної науки. У цій 
сфері тривали й розвивалися його 
численні й різноманітні інтелек-
туальні контакти з українськими 
вченими. Давнім кореспондентом 
Дмитра Івановича ще з дореволю-

ційних часів був український археолог, етнограф і музеєзнавець 
В. О. Бабенко. Із 1923 р. він працював завідувачем округового 
Вовчанського музею на Харківщині.

Листи В. О. Бабенка до Д. І. Яворницького періоду 1927–
1930 рр. свідчать, що його цікавила Дніпробудівська науково-
дослідна археологічна експедиція на чолі з Дмитром Івановичем, 
у роботі якої він прагнув узяти участь і 6 березня 1929 р. «з вели-
кою охотою» згодився на запрошення стати її учасником. Водно-
час, будучи музеєзнавцем, Василь Олексійович цікавився Дніпро-
петровським музеєм, а в 1930 р. навіть просив призначити його на 
роботу в ньому за умов реорганізації та скорочення кадрів у му-
зеї м. Вовча. Поміж іншого В. О. Бабенко із задоволенням викону-
вав прохання Д. І. Яворницького стосовно збирання українських 
слів133.

В. О. Бабенко був непоодинокий серед представників Харків-
щини у своєму прагненні взяти участь у Дніпробудівській архео-
логічній експедиції під керівництвом Д. І. Яворницького. Епісто-
лярна спадщина вченого свідчить, що такі ж палкі бажання мала 

132 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 1. –  С. 480, 481, 839.
133 Там само. –   С. 20–22, 782.

Український археолог, етнограф 
та музеєзнавець В. О. Бабенко
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українська фольклористка та етнограф із Харкова В. Ю. Білець-
ка (листи від 5 квітня 1927 р. та від 8 травня 1929 р.). Вона брала 
участь в експедиції, тримала Дмитра Івановича в курсі своїх до-
сліджень134.

Археологія, зокрема дослідження району Дніпробуду, та му-
зейна справа були предметом листування між Д. І. Яворницьким 
і українським археологом, геологом і палеонтологом, професо-
ром Харківського університету О. С. Федоровським, яке трива-
ло впродовж 1924–1933 рр. Про те, що це були люди одного кола 
промовисто свідчить лист Олександра Семеновича 1933 р. У ньо-
му харківський вчений тривожився з приводу службових негараз-
дів у Дмитра Івановича і у свою чергу сповіщав, що і його спра-
ви «теж негарні», радив своєму адресату звернутися за допомогою 
до таких керівників, як В. Я. Чубар, Г. І. Петровський, Г. Ф. Грінь-
ко135.

Дніпробудівська археологічна експедиція привертала увагу й 
видатного українського історика М. С. Грушевського, який у лис-
ті з Києва від 21 липня 1927 р. писав Дмитру Івановичу про своє 
бажання «з Вами (Д. І. Яворницьким. –  С. С.) поїхати на Пороги», 
згадував про збірки «До історії Степової України» та «Полуднева 
Україна». Взагалі інтелектуальні контакти цих двох непересічних 
учених мали місце багато років і підтримувалися листуванням136.

У 1924–1927 рр. тривали епістолярні контакти Д. І. Явор-
ницького з відомим українським педагогом і науковцем А. С. Си-
нявським, з яким співпрацював ще від початку ХХ ст. Предме-
том листа Антона Степановича від 2 квітня 1924 р. із Києва була 
особистість В. О. Біднова, який в той час прагнув повернутися 
в Україну. У зв’язку з цим кореспондент Дмитра Івановича хотів 
дізнатися, чи є можливість допомогти Василю Олексійовичу здо-
бути якусь посаду в Катеринославському музеї. У листі від 5 берез-
ня 1927 р. А. С. Синявський сповіщав Д. І. Яворницького про його 
обрання членом Комісії Дніпрельстану при ВУАН і про організа-
цію робіт з дослідження берегів Дніпра137.

134 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 1.–  С. 56–61, 787.
135 Там само. –  С. 552–559, 847; Там само. –  Вип. 4. –  С. 250–251.
136 Там само. –Вип. 4. –  С. 149–150,464, 662–663.
137 Там само. – Вип. 1. –  С. 466–476, 477, 478.
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До Д. І. Яворницького як авторитетного вченого звертали-
ся науковці з різних питань історії та археології, етнографії та 
фольклористики, мови та мистецтва. В деяких випадках, судячи 
з епістоляріїв, такі контакти мали епізодичний характер. Так, ви-
датний мистецтвознавець Ф. І. Шміт у листі від 29 липня 1924 р. 
із Києва просив Дмитра Івановича надати можливість своїм двом 
ученицям, які вивчали українське мистецтво, попрацювати в Ка-
теринославському музеї138.

Київський вчений П. П. Курінний, досліджуючи трипіль-
ську культуру, в листі від 17 жовтня 1926 р. поставив кілька запи-
тань дніпропетровському знавцю старожитностей. Вже 29 жов-
тня того ж року Дмитро Іванович відповів київському колезі, на-
дав поради і запросив до себе свого кореспондента та всіх київ-
ських археологів на дніпрові пороги для участі у Дніпробудівській 
експедиції139.

У 1926 р. з Д. І. Яворницьким листувався український істо-
рик, етнограф, краєзнавець, член Полтавського наукового това-
риства Ю. Я. Чуб. Він збирав етнографічний та лексичний матері-
али, які передавав для музею в Катеринославі –  Дніпропетровську. 
Одних приказок Ю. Я. Чуб зібрав 1870. Цікаво, що Юрій Якимо-
вич був збирачем старожитностей у другому поколінні. Адже його 
батько –  Яким Каленикович –  пропонував директору музею іме-
ні О. М. Поля церковні книги ще в 1916 р.140

У більшості ж випадків епістолярні контакти тривали впро-
довж кількох років. Так, із приводу організації археологічних роз-
копок, зокрема експедиції на Дніпрельстані, з Д. І. Яворниць-
ким у 1924–1928 рр. листувався український археолог, історик та 
громадський діяч М. Я. Рудинський, який працював у той період 
спочатку директором Полтавського музею, а після обвинувачень 
у належності до «непролетарського елементу», переїхав до Києва, 
де отримав роботу у Всеукраїнському археологічному комітеті при 
ВУАН141.

У 1927–1933 рр. епістолярні зв’язки з Д. І. Яворницьким 
підтримував український історик та археолог із Чернігівщи-

138 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  С. 617–618.
139 Там само. –  С. 289; Там само. –  Вип. 4. –  С. 90.
140 Там само. –  Вип. 6. –  С. 610–622.
141 Там само. –  Вип. 1. –  С. 454–462.
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ни П. І. Смолічев. Його листи до 
Дмитра Івановича цікаві в контек-
сті археологічних розкопок на Дні-
пробудівській експедиції. Цей сво-
єрідний літопис археологічної екс-
педиції важливий і тим, що подає 
інформацію про учнів Д. І. Явор-
ницького, які брали активну участь 
у проведенні археологічних робіт142.

Упродовж 1925–1940 рр. 
з Д. І. Яворницьким листувався ві-
домий український музикознавець, 
фольклорист і літературознавець 
Д. М. Ревуцький, який писав зна-
ному вченому з різних питань. Так, 
у листі від 11 червня 1925 р. із Ки-
єва Дмитро Миколайович був уті-
шений бажанням ученого-істори-
ка передати йому збірку мелодій 
пісень, цікавився постаттю Т. С. Сулими-Бичихиної і запитував 
у адресата про вказівки стосовно своєї статті «Шевченко в музич-
ному оточенні».

Не менший інтерес становить лист Д. М. Ревуцького з Мир-
города від 21 вересня 1934 р., викликаний роботою про «Шевчен-
ківські вечори». Ставлячи запитання Дмитру Івановичу з приво-
ду зазначеної теми, Дмитро Миколайович наголошував: «… крім 
Вас на мої запитання ніхто не може відповісти». Це свідчить, що 
Д. І. Яворницький користувався авторитетом і в галузі історично-
го шевченкознавства143.

Д. М. Ревуцький цінував Д. І. Яворницького і як етнографа. 
З листа від 8 червня 1940 р. видно, що він писав статтю, у якій 
ставив на меті висвітлити етнографічну працю знаного дніпропе-
тровського вченого. З цього приводу Дмитро Миколайович задав 
академіку кілька запитань144.

Відомо, що впродовж 1930–1931 рр. Д. І. Яворницький мав 
епістолярні контакти з українським істориком із Києва М. Т. Тка-

142 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 520–554.
143 Там само. –  Вип. 1. –  С. 445–446, 447–448.
144 Там само. –  С. 448.

Український музикознавець, 
фольклорист і літературознавець 

Д. М. Ревуцький
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ченком, який у своїх листах до Дмитра Івановича ставив питання 
про допомогу київських археологів у роботі комплексної науково-
дослідної експедиції на Дніпрельстані, інформував про археоло-
гічні видання, новини академічного життя тощо145.

28 вересня 1928 р. професор І. Любарський із Кам’янця-
Подільського листовно запитував Д. І. Яворницького стосов-
но виявлення портрету І. І. Манжури та знаходження місця мо-
гили цього поета-народолюбця, цікавився статтею про нього 
О. Л. Майдачевського146.

Д. І. Яворницький мав наукові зв’язки з істориками, музеє- 
знавцями й археологами Одеси. Як видно з листа археолога, істо-
рика й філолога С. С. Дложевського від 21 січня 1924 р., 25 листо-
пада 1923 р. Одеська Комісія при ВУАН’і обрала Дмитра Іванови-
ча дійсним членом археологічної секції Комісії. 30 березня 1925 р. 
він же запросив Д. І. Яворницького на святкування 100-річчя за-
снування Одеського міського музею старовини, у зв’язку з чим 
запропонував взяти участь в археологічному з’їзді та ювілейному 
збірнику147.

З великою повагою до наукових здобутків Д. І. Яворницького 
ставився відомий український історик, архівіст, археограф і педа-
гог з Одеси М. Є. Слабченко, який знав всі праці Дмитра Іванови-
ча ще зі свого студентства, вважав себе його «духовним чадом чи 
учеником». Із листів Михайла Єлисейовича до Д. І. Яворницько-
го періоду 1925–1930 рр. видно, що автор консультувався з визна-
ним знавцем козаччини щодо археологічних даних стосовно хлі-
боробства в паланках, а також археологічних матеріалів стосовно 
системи землеробства й форм господарювання в Землях Вольно-
стей Війська Запорозького.

М. Є. Слабченко усвідомлював, що продовжує справу 
Д. І. Яворницького, поглиблюючи вивчення тих сюжетів, яких 
лише торкався Дмитро Іванович. Розвивав учений традиції сво-
го учителя і в царині археографії, друкуючи весь Січовий архів. 
Зважаючи на все це, цілком закономірно, що в 1929 р. Д. І. Явор-
ницький запропонував М. Є. Слабченку взятись за керівництво 
аспірантами його кафедри з історії України. На думку Михайла 

145 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –Вип. 1. –  С. 548–552.
146 Там само. –  С. 300.
147 Там само. –  С. 73–74, 801.
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Єлисейовича, така пропозиція оз-
начала стати членом кафедри й го-
ловою секції, і він просив Дмитра 
Івановича уточнити, чи правильно 
він розуміє умови керівництва.

У 1930 р., навіть находячись 
під арештом у справі Спілки визво-
лення України у Спецкорпусі ДПУ 
у Харкові, М. Є. Слабченко про-
довжував листування з Д. І. Явор-
ницьким, організував із ним об-
мін книжками, мав намір написати 
тритомну історію Запоріжжя в со-
ціологічному освітленні та книж-
ку із запорозької культури, продов-
жував листовно консультуватися 
з академіком із запорозької про-
блематики148.

Упродовж 1927–1933 рр. ко-
респондентом Д. І. Яворницького був археолог з Одеси А. В. До-
бровольський. У 1927–1932 рр. він брав активну участь у Дніпро-
будівській археологічній експедиції. Як свідчить лист цього архе-
олога Дмитру Івановичу із с. Кичкас від 28 серпня 1927 р., внаслі-
док розкопок ним буде передано дев’ять ящиків з археологічними 
артефактами149.

А. В. Добровольський належав до справжніх професіоналів, 
які працювали за покликанням. Так, у листі Аркадія Вікторовича 
до Д. І. Яворницького періоду 1928 р. йшлося, що вчений обробив 
статистично більше 20 тис. знахідок, працюючи чотири з полови-
ною місяці щоденно в холоді та й частково в голоді, бо отримував 
мізерну платню у 80 крб. Черговий лист археолога своєму адресату 
від 1 січня 1929 р. чітко подає його мотивацію: «…піднести і поста-
вити на своє місце Українську культуру». Як видно з листа А. В. До-
бровольського до Д. І. Яворницького від 14 березня 1930 р., автор 
розглядав розкопки не як засіб заробітку, а дбав про розвиток ар-

148 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 495, 496, 497, 
498, 499, 500, 841.

149 Там само. –  С. 174–229, 801–802.

Український історик, архівіст, 
археограф і педагог М. Є. Слабченко
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хеологічної наукової школи і через 
це вимагав заповнення чверті ро-
бітників експедиції студентством 
та учнівською молоддю150.

Утім, на археолога-професіо- 
нала й патріота чекали обвинува-
чення влади, які набували «контр-
революційного» присмаку. Чого, 
наприклад, варті надумані закиди 
А. В. Добровольському у «п’яченні 
з куркулями», у влаштуванні свого 
сина на роботу в археологічну ек-
спедицію або в наявності «наймич-
ки». Про все це Аркадій Вікторович 
з душевним болем сповістив Дми-
тру Івановичу з Херсона, оскільки 
незабаром виповнювалося 25-річ-
чя археологічної діяльності науков-

ця на Півдні України. З листа А. В. Добровольського від 15 травня 
1930 р. з Кічкаса видно, що Д. І. Яворницький взяв участь у його 
«поганій» справі, за що автор листа хотів подякувати Дмитру Іва-
новичу151.

Очевидно, заступництво Д. І. Яворницького відіграло свою 
роль. А. В. Добровольський продовжував археологічні розкопки, 
які привели вченого до важливих наукових висновків. Так, у листі 
до Д. І. Яворницького від 9 жовтня 1930 р. А. В. Добровольський 
писав: «Неоліт Надпоріжжя чудово вже вирисовується в моїй го-
лові в повній своїй красі, вирисовується єдина неолітична куль-
тура не тільки, мабуть, українського масштабу, а загалом східно- 
європейського»152.

Проте сталінський режим виходив у своїй політиці з теорії 
класової боротьби й революційної доцільності. Як свідчив лист 
А. В. Добровольського до Дмитра Івановича від 29 січня 1931 р. 
з Херсона, його було звільнено з роботи «за примиренське став-
лення до справ музею». Справжньою ж причиною було дворянське 

150 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 192, 193, 205.
151 Там само. –  С. 204–205, 212.
152 Там само. –  С. 213–217.

Український археолог  
А. В. Добровольський
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соціальне походження археолога. Через це виключили з технікуму 
і двох синів А. В. Добровольського, одному з яких до завершення 
навчання залишалося всього два тижні. Напевно, Д. І. Яворниць-
кий вкотре не залишив у біді свого однодумця, запропонувавши 
йому місце у Дніпропетровському історико-археологічному музеї, 
про що йшлося в листі А. В. Добровольського до Дмитра Іванови-
ча від 21 січня 1933 р.153

Наукові інтелектуальні контакти Д. І. Яворницького свідчи-
ли про його зацікавленості в галузі етнографії. У цьому переко-
нують епістолярні контакти вченого з українським істориком, 
краєзнавцем, етнографом, культурним і громадським діячем Чер-
кащини В. І. Дашкевичем. Як свідчив лист Валер’яна Іванови-
ча із с. Хрести Черкаської округи від 19 березня 1927 р., цей від-
вертий і чесний працівник був «незручним» для місцевого «на-
чальства», яке під надуманим приводом у контексті революцій-
ної моральності того часу навіть позбавило його на певний час 
виборчих прав. Натомість він продовжував сподіватися на літ-
ню екскурсію на Дніпрельстан, щоб передати Дмитру Іванови-
чу етнографічні матеріали. Пізніше, 13 травня 1927 р. В. І. Даш-
кевич надіслав Д. І. Яворницькому 37 творів своїх учнів Золото-
ніської 3-ї трудшколи, які складалися здебільшого з пісень, а та-
кож народних приказок, повір’їв, прикмет, описів ліків, одягу 
і звичаїв. Відомо, що Дмитро Іванович отримав ці етнографічні  
матеріали154.

В. І. Дашкевич розробляв історико-краєзнавчі теми, зокрема 
писав історію Черкас. Із цього приводу він звертався до Дмитра 
Івановича –  «старого українського батька і останнього могікана-
знавця Запоріжжя» –  з питань хронології, топоніміки, геральди-
ки, соціальних відносин, персоналістики Черкас155.

Етнографічні аспекти співпраці були предметом листуван-
ня між Д. І. Яворницьким і вченим-етнографом та фольклорис-
том із Харкова В. Я. Дашкевичем. У листі від 13 грудня 1930 р. 
Всеволод Якович прохав Дмитра Івановича надіслати для Етно-
графічної секції кафедри примірник його праці «Малороссийские 

153 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 1. –  С. 219,  
228.

154 Там само. –  С. 165, 166, 167, 168, 800.
155 Там само. –  С. 169–170.
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народные песни, собранные в 1878–1905 гг.», виданої в Катери-
нославі 1906 р.156

Численні археологічні й етнографічні матеріали Д. І. Явор-
ницький продовжував концентрувати у Дніпропетровському кра-
йовому історико-археологічному музеї імені О. М. Поля, дирек-
тором якого він продовжував натхненно працювати в період 1920–
1933 рр. Нерідко екскурсії Дмитра Івановича по музейній експози-
ції сприяли зав’язуванню нових інтелектуальних контактів із від-
відувачами. Так, зокрема, відбулося з українським літературознав-
цем з Правобережної України В. Я. Гнатюком. Після відвідин музею 
і наукових пояснень Дмитра Івановича, які супроводжувалися те-
плим українським гумором і сильно врізались у пам’ять, 9 вересня 
1926 р. В. В. Гнатюк написав листа «заслуженому історикові Запоріж-
жя», в якому висловлював своє захоплення й цікавився аграрним 
устроєм Запоріжжя, еволюцією форм господарювання та аграр-
них відносин у Запорозькій республіці впродовж її існування157.

На широкий діапазон наукових і культурних зацікавлень 
Д. І. Яворницького як історика, археолога, фольклориста, етно-
графа, лексикографа, письменника-прозаїка та поета звертав ува-
гу відомий український поет М. Т. Рильський. Водночас він від-
мітив широту інтелектуальних контактів ученого і не тільки з ви-
датними діячами культури, а і з простими людьми –  хліборобами, 
лоцманами, рибалками, кобзарями, бандуристами, з якими Дми-
тро Іванович зустрічався і зближувався під час численних архео-
логічних, фольклористичних та етнографічних експедицій.

Демократизм вченого повною мірою розкривався і в його му-
зейній практичній діяльності, коли директор особисто показував 
експозицію. М. Т. Рильський, який наприкінці 1920-х рр. разом із 
сім’єю відвідав Дніпропетровський історико-археологічний музей, 
цілком справедливо зазначав, що музейні екскурсії Д. І. Яворниць-
кого являли собою блискучі імпровізації, що заслуговували на запис 
фонографом. Вони ґрунтувалися на прекрасному знанні матеріалу та 
любові до нього і до людей. Лекції-пояснення видатного оповідача 
були насичені чисто українським і навіть запорозьким гумором158.

156 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 172, 800.
157 Там само. –   С. 114, 796.
158 Рильський Максим. Запорозький характерник / Максим Рильський // Чабан Микола. 

Сучасники про Д. І. Яворницького. –  С. 72–74.
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Колоритний характер 
Д. І. Яворницького повною мірою 
виявлявся і на засіданнях етногра-
фічної комісії Всеукраїнської Ака-
демії наук у Києві. М. Т. Рильський 
залишив цікаві спомини про до-
повідь видатного вченого, що від-
булася десь наприкінці 1920-х рр. 
Д. І. Яворницький доповідав вель-
ми змістовно, і присутні слухали 
з великою увагою. Раптом він при-
гадав якусь пісню і заспівав заду-
шевно і з народною характерні-
стю, затим другу і третю, а потім 
запропонував всім присутнім за-
співати гуртом. Головуючий на за-
сіданні К. В. Квітка був помітно 
схвильований, оскільки Д. І. Явор-
ницький явно порушив академічний стиль наукового засідання. 
Але М. Т. Рильський тільки пожалкував, що доповідь зі співами 
видатного вченого не була записана на плівку159.

У 1920-х –  першій половині 1930-х рр. тривали епістолярні 
контакти Д. І. Яворницького з українським ученим із Житоми-
ра В. Г. Кравченком, який ще в період Першої світової війни лис-
тувався з Дмитром Івановичем, маючи у тодішнього Волинського 
губернатора славу «просвітянина і мазепинця». Листи В. Г. Крав-
ченка часів 1928–1935 рр. до Д. І. Яворницького свідчать про їхні 
спільні зацікавленості в галузях лексикографії, музейної справи, 
історії та етнографії. Останній лист В. Г. Кравченка до Д. І. Явор-
ницького від 23 вересня 1935 р. свідчив, що вчений був звинуваче-
ний у належності до «Української націоналістичної організації», 
хоча він за Радянської влади не належав до жодної160.

Д. І. Яворницький мав наукові контакти з українським істо-
риком М. Н. Петровським, який 1 червня 1928 р. прохав Дмитра 
Івановича надіслати «Источники для истории запорожских коза-

159 Рильський Максим. Запорозький характерник. –  С. 75.
160 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 277, 280, 281, 

282, 283, 285, 286, 287.

Український поет М. Т. Рильський
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ков», яких бракувало у книгозбір-
ні Ніжинського ІНО. Підготував-
ши монографію «Досліди над лі-
тописом Самовидця», Микола Не-
онович 1 червня 1930 р. надіслав 
Д. І. Яворницькому лист із клопо-
танням захищати цю роботу у Дні-
пропетровську161.

Наукові зацікавленості та сту-
дії Д. І. Яворницького викликали 
інтерес у збирачів української, зо-
крема запорозької, спадщини, ко-
трі самовіддано працювали у про-
вінційній глибинці. До таких людей 
належав священик, фольклорист, 
збирач старожитностей В. Ф. Кот-
ляревський. У 1920-х рр. цей при-
ятель Дмитра Івановича, перебува-

ючи в Катеринославській і Таврійській губерніях, надсилав відо-
мому вченому лексикографічний матеріал, цікавився народними 
піснями, знайомив зі своїми творами162. У 1928 р. М. М. Кривен-
ко, син запорізького етнографа, запропонував Дніпропетровсько-
му музею п’ять великих зошитів з етнографічними матеріалами 
із сільського життя періоду 1900–1921 рр., що залишилися після 
смерті батька163.

Наукові зацікавленості Д. І. Яворницького охоплювали й мо-
вознавство, адже вчений впродовж десятиліть збирав український 
лексичний матеріал і залучав до цієї справи однодумців. У цьому 
контексті становлять інтерес епістолярні комунікації Дмитра Івано-
вича з фотографом, етнографом та краєзнавцем М. М. Железняком. 
7 лютого 1931 р. Дмитро Іванович сповіщав Марка Микитовича про 
одержання від нього лексичного матеріалу, з якого вибрав «для сво-
го словника де-кілька хороших слів». Він же орієнтував свого корес-
пондента на записування фразеологізмів та місць походження слів164.

161 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 1. –  С. 426.
162 Там само. –  Вип. 6. –  С. 320, 323, 324, 807.
163 Там само. –  С. 350.
164 Там само. –  Вип. 4. –  С. 71.

Український лексикограф, 
музеєзнавець, історик і етнограф  

В. Г. Кравченко
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У тому ж 1931 р. Д. І. Яворницький отримував лінгвістичний 
матеріал і від чернігівського студента К. І. Криволапа165. Такі при-
клади співпраці з відомим ученим були численними.

У 1920-х рр. відновилися інтелектуальні контакти Д. І. Явор-
ницького з відомим українським істориком, архівістом, ар-
хеографом, громадським і культурним діячем В. О. Бідновим, 
з яким ще на початку ХХ ст. разом працював у раді музею іме-
ні О. М. Поля, Катеринославській вченій архівній комісії й Ка-
теринославській «Просвіті». Обидва вчені стояли біля витоків 
історико-філологічного факультету Катеринославського універ-
ситету в 1918 р. Наприкінці 1920 р. В. О. Біднов опинився в емі-
грації. 4 листопада 1923 р. він наважився нагадати про себе лис-
том Дмитру Івановичу з чехословацької Праги, цікавлячись Ка-
теринославським музеєм, викладацькою діяльністю Дмитра Іва-
новича в університеті, його колоритним будинком «з малюнками 
козаків, садком та пасікою». Поряд із цим В. О. Біднов запропо-
нував Д. І. Яворницькому направляти праці до великого видавни-
цтва у Празі, очолюваного українським громадським і культурно-
освітнім діячем Є. С. Вировим, який свого часу мав «Українське 
видавництво у Катеринославі»166.

У наступному листі до Д. І. Яворницького від 31 грудня 1923 р. 
В. О. Біднов не припиняв спроб схилити Дмитра Івановича до 
участі в роботі празького видавництва Є. С. Вирового, писав про 
популяризацію його творчого доробку в емігрантському середо-
вищі. Напевно, В. О. Біднов отримав від Д. І. Яворницького пев-
ну інформацію, а тому співчував йому у зв’язку з крадіжкою в Ка-
теринославському музеї, обурюючись проти «варварства і хижа-
цтва», висловлював здивування з приводу того, що за умов украї-
нізації у Дмитра Івановича «так мало викладів», тобто викладаць-
кого навантаження167.

У листі до Д. І. Яворницького від 17 квітня 1924 р. В. О. Бід-
нов називав свого адресата великим дослідником у царині істо-
рії «славного війська Запорозького низового» та «на ниві україно-
знавства» і висловив ідею про закордонне відрядження вчено-
го «од радянської України» на всеслов’янський з’їзд археологів 

165 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 6. –  С. 351.
166 Там само. –  Вип. 1. –  С. 42–43, 786–787.
167 Там само. –  С. 44.
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у Празі. З листа довідаємось, що Дмитру Івановичу було направле-
но повідомлення й запрошення на перший всеслов’янський з’їзд 
географів та етнографів у Празі. Все це свідчить, що В. О. Біднов 
як представник українства у празькій еміграції був щиро зацікав-
лений в поновленні й налагодженні інтелектуальних контактів із 
Д. І. Яворницьким168.

У листі від 10 березня 1925 р. В. О. Біднов інформував Д. І. Явор-
ницького про організаційну, видавничу та наукову діяльність укра-
їнських емігрантів у Празі, наголошував на необхідності згадати 
про сумні 150-ті роковини руйнування Запорозької Січі, цікавив-
ся працями Дмитра Івановича, його діяльністю в Катеринославі, 
особливо в музеї. У наступному листі від 27 квітня 1925 р. В. О. Бід-
нов актуалізував питання про 70-річний ювілей Дмитра Івановича, 
і в цьому зв’язку просив його надати відомості про походження та 
середню освіту для доповіді, а також цікавився наявністю руко-
писної автобіографії вченого, яку сподівався надрукувати169.

У листі від 30 жовтня 1925 р., напередодні 70-річного ювілею 
адресата, він з шаною писав про Д. І. Яворницького як про «люди-
ну духу та вищих, небуденних вимог та настрою», людину з ідеала-
ми, планами і постійною діяльністю і сповіщав про повагу і добру 
пам’ять про нього в емігрантському середовищі в контексті юві-
лею та про свою працю над статтями і доповіддю про ювіляра170.

В. О. Біднов вельми цінував Д. І. Яворницького як «найком-
петентнішого знавця минулого Запорожжя», багатьох джерел та 
людей. У своїх епістоляріях від 26 жовтня 1928 р. та 22 вересня 
1929 р. він просив свого адресата подати відомості про Г. П. Над-
хина П. І. Зуйченка, щоденник і спогади І. Я. Акінфієва, запиту-
вав про дитячі роки та початкову й середню освіту самого Дмитра 
Івановича. Все це було необхідно для різноманітних дописів уче-
ного. Листи В. О. Біднова від 22 квітня та 29 вересня 1932 р. свід-
чать, що він цікавився працею «До історії Степової України», яку, 
до речі, за його ж інформацією, бажали мати ще кілька осіб171.

До інтелектуального кола Д. І. Яворницького дореволюційної 
доби належав також український і російський фольклорист, літе-

168 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 45–46.
169 Там само. –   С. 47–49.
170 Там само. –  С. 47–51.
171 Там само. –  С. 53–54.
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ратурознавець, архівіст, археограф та педагог В. В. Данилов, який 
в 1905–1907 рр. викладав у Катеринославській класичній гімназії, 
працював бібліотекарем Катеринославської вченої архівної комі-
сії і дописував в її «Летопись», брав участь у ХІІІ Археологічно-
му з’їзді в Катеринославі та мав тісні творчі стосунки з Д. І. Явор-
ницьким у 1905–1907 рр., допомагав йому у справі комплектуван-
ня музейного зібрання172.

27 вересня 1920 р. В. В. Данилов написав Д. І. Яворницько-
му листа, в якому сповіщав колишнього доброго приятеля про 
свої дописи у царині україністики, зокрема про статті стосовно 
М. О. Максимовича і Т. Г. Шевченка. Судячи з листів В. В. Дани-
лова до Д. І. Яворницького від 30 травня, 9 липня 1930 р. та 20 лис-
топада 1931 р., між цими вченими підтримувався інтелектуальний 
діалог. Так, Володимир Валер’янович цікавився збіркою про му-
зей О. М. Поля, яку згодом отримав для роботи від Дмитра Іва-
новича, оповідав йому про свою наукову діяльність у галузі укра-
їнської археографії та шевченкознавства. Роблячи спробу науко-
вої критики фактів «Невольника» Т. Г. Шевченка, він уточнював 
окремі деталі з життя запорозьких козаків173.

Прямі інтелектуальні контакти між двома вченими підтвер-
джують й листи Д. І. Яворницького цього періоду, зокрема від 6 ве-
ресня 1929 р., 5 червня 1930 р., 22 листопада 1931 р. У них ішлося 
про обмін між ученими науковими виданнями та науковою ін-
формацією. Листи Д. І. Яворницького свідчили про його подвиж-
ницьку працю. Так, він сповіщав свого адресата про публікацію 
за власний кошт об’ємного тому «До історії Степової України», 
про свої наміри в такий же спосіб завершити видання «Словни-
ка української мови», перший том якого побачив світ ще у 1919 р. 
Містилися в листуванні цього періоду і фрази, що свідчили про 
неможливість довірити паперу певні думки. Так, у листі від 6 ве-
ресня 1929 р. Д. І. Яворницький зазначав: «Про те, які тепер у нас 
народились діячі, які їх ідеали, які заміри, які благополуччя в на-
шому місті, про те поговоримо персонально, коли Ви захочете од-
відати мене». Тут, напевно, йшлося про бажання обговорити віч-

172 Абросимова С. В. Катеринославський дослідник В. В. Данилов і його внесок у ви-
вчення місцевої історії та культури / С. В. Абросимова // Наддніпрянська Україна: 
історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. –  2001. –  Вип.  1. –  С. 153, 155.

173 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 156–159.
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на-віч аспекти суспільно-політич-
ного характеру за умов утверджен-
ня більшовицького тоталітарного 
режиму174.

Лист Д. І. Яворницького від 
23 квітня 1932 р. засвідчує, що епіс- 
толярний діалог між діячами на пев-
ний час переривався. Але 1 жовтня 
1933 р. Дмитро Іванович знову на-
писав листа, в якому йшлося про 
цінну архівну знахідку справ, пов’я-
заних з О. І. Герценом, які Дмитро 
Іванович сподівався надрукувати 
в Ленінграді та просив щодо цього 
поради у В. В. Данилова175.

Останні відомі листи В. В. Да-
нилова до Д. І. Яворницького да-
товані 16 квітня та 1 травня 1939 р. 

У них містяться характеристики Дмитра Івановича як цікаво-
го співбесідника і добру чуйну людину, отамана кошового укра-
їнської літератури176. Як свідчить зворотний лист від 21 квітня 
1939 р., добрі слова В. В. Данилова зачепили Дмитра Івановича 
«до глибини душі». Водночас 83-річний вчений залишався вір-
ним собі. Він свідчив, що навіть удома займався систематизацією 
зібраних етнографічних та лексичних матеріалів. Його величезні 
матеріали обсягом 100 друкованих аркушів стали надбанням Ака-
демії наук. Однак на руках ученого залишилося ще 50 тис. україн-
ських народних слів. Весь цей народний скарб Д. І. Яворницький 
збирав заради «своєї Вкраїни», про що й написав у віршованому 
листі до В. В. Данилова від 12 травня 1939 р.177

Таким чином, упродовж 1920 –  початку 1930 рр. Д. І. Явор-
ницький мав різноманітні й широкі науково-освітні контакти, які 
утворили інтелектуальну мережу з горизонтальними (між колега-
ми) і вертикальними (між учителями і учнями) структурами. В за-

174 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 62–64.
175 Там само. –  С. 64–65.
176 Там само. –  Вип. 1. –  С. 160, 161.
177 Там само. –  Вип. 4. –  С. 65–68.

Український і російський 
фольклорист, літературознавець, 
архівіст, археограф В. В. Данилов
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значений період науково-освітня діяльність ученого інституцій-
но була пов’язана з Катеринославським (із 1926 р. –  Дніпропе-
тровським) Інститутом народної освіти. Кафедра історії України/
українознавства Катеринославського (Дніпропетровського) ІНО/ 
Дніпропетровського крайового історико-археологічного музею 
імені О. М. Поля на чолі з професором Д. І. Яворницьким ста-
ла важливим інтелектуальним осередком науково-педагогічного 
осягнення українознавчих студій.

У 1920-х –  на початку 1930-х рр. українська науково-освітня 
мережа вченого не обмежувалася Катеринославщиною–Дніпро-
петровщиною. Д. І. Яворницький підтримував широкі інтелекту-
альні зв’язки з українськими вченими Слобожанщини та Ліво-
бережжя, Київщини, Волині та Поділля, Південної України. На-
прикінці 1920-х –  на початку 1930-х рр. інтелектуальне коло дні-
пропетровських професорів, яке становило ядро його науково-
освітньої мережі, було штучно зруйновано зусиллями комуніс-
тичного тоталітарного режиму. Політичних репресій зазнали учні 
вченого, його однодумці в різних регіонах України.

4.3. Згортання інтелектуальних контактів академіка 
 Д. І. Яворницького за часів утвердження 
 комуністичного тоталітарного режиму  
 (1933–1940 рр.)

Утвердження сталінського тоталітарного режиму призвело до 
цілого ряду системних злочинів комуністичної влади проти влас-
ного народу. Трагічними виявами тієї зловісної доби стали Голо-
домор 1932–1933 рр., згортання українізації і розстріляне україн-
ське відродження, великий терор 1937 р., що призвели до масових 
жертв та винищення частини інтелектуальної еліти суспільства. 
Д. І. Яворницький не міг опинитися поза межами цієї загальної 
суспільно-політичної обстановки, що загострювалася вже в пер-
шій половині 1930-х рр.

У 1933 р. наркомом освіти УСРР, після зміщення з цієї посади 
М. О. Скрипника, став В. П. Затонський, який через деякий час 
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прибув до Дніпропетровська і завітав до місцевого музею. Укра-
їнський письменник О. С. Девлад залишив згадку про цей візит зі 
слів Д. І. Яворницького. З цього джерела видно, що в той час ака-
демік ще мав сподівання на дозвіл наркому читати лекції в універ-
ситеті. Але його прохання дозволити виконувати хоча б мінімаль-
не навчальне навантаження не мали результату. Нарком ввічливо 
відмовив професору: «Хіба можна покладати на вас, у такі роки, 
таку важку роботу?», «Вам не під силу, тяжко»178.

Тим часом 5 серпня 1933 р. бюро Дніпропетровського міськ-
кому КПУ обвинуватило Д. І. Яворницького в «українському бур-
жуазному націоналізмі», підтримці членів СВУ, приховуванні 
в музеї цінностей поміщиків та духівництва, у влаштуванні на ро-
боту різних «петлюрівців». Постанова бюро визначала музей на 
чолі з академіком «одним з організаційних центрів націоналістич-
ної контрреволюційної роботи на Україні».

27 серпня 1933 р. дніпропетровська обласна газета «Зоря» 
опублікувала розгромну статтю А. Горба «Кубло націоналістич-
ної контрреволюційної пропаганди», у якій Д. І. Яворницький був 
затаврований як «український буржуазний націоналіст». Про ха-
рактер цієї тотальної критики свідчить хоча б той факт, що ака-
деміку інкримінували навіть його купання в 1910 р. у річці Йор-
дан та привезення звідти маленької пляшечки води Йорданської. 
31 серпня 1933 р. за наказом наркома освіти УСРР В. П. Затон-
ського Д. І. Яворницький був звільнений з посади директора му-
зею179.

23 вересня 1933 р. у Д. І. Яворницького провели обшук, під 
час якого відібрали особисті речі180. Тим часом події продовжу-
вали розгортатися не в кращий бік. Як свідчить лист С. Д. Явор-
ницької до Н. Д. Полонської-Василенко від 31 жовтня 1933 р., 
29 жовтня того ж року місцева секція наукових працівників, у якій 
помітну роль відігравали молоді партійці, члени комісії з чист-
ки музею, виключили з числа своїх членів Д. І. Яворницького та 
всіх «вичищених» з музею наукових працівників. Більше того, 
вони ухвалили рішення звернутися до Академії наук із пропози-

178 Девлад Олексій. В гостях у академіка Яворницького / Олексій Девлад // Чабан Мико-
ла. Сучасники про Д. І. Яворницького. –  С. 152.

179 Костюк Микола. Поруч з Яворницьким. –  С. 31; Абросимова Світлана. Дмитро 
Яворницький. –  С. 288–289; Савчук В. Інтелігенція Дніпропетровщини в «обіймах» 
влади: 20–30-ті роки ХХ століття. –  Д., 2009. –  С. 793.

180 Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. –  С. 38.
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цією виключити Дмитра Івановича 
з членів Академії. Підставою було 
обвинувачення академіка в належ-
ності до ідеології запорозького та 
українського козацтва й Гетьман-
щини. Все це зробили, навіть не 
запросивши Д. І. Яворницького на 
засідання секції181. Після зміщення 
вченого-патріота з посади дирек-
тора розпочався розгром музейних 
кадрів, які в більшості теж втратили 
роботу182.

Після вигнання з музею ака-
демік перебував у морально при-
гніченому, тяжкому стані, який по-
множувався на важке матеріальне 
становище. У будинку Яворниць-
ких певний час бракувало вугіл-
ля та дров і не було чого їсти. За 
будинком академіка встановили постійний нагляд183. За даними 
Д. І. Яворницького, вчений секретар музею І. М. Шаповал «до-
ніс в Київ, начеб-то мене арештували». Наслідком цього стало те, 
що впродовж чотирьох місяців академіку не висилали утримання, 
а по суті поставили на межу голодної смерті. Яворницькі вижили 
лише завдяки тому, що продавали на Озерному базарі різні речі184.

У листі С. Д. Яворницької до Н. Д. Полонської-Василенко від 
4 грудня 1933 р. йшлося, що у справу Д. І. Яворницького втрути-
лася якась відома, впливова особа, напевно обласного рівня, яка 
поїхала до Харкова, мала розмови з керівними радянськими і пар-
тійними діячами республіки, зокрема Г. І. Петровським, В. Я. Чу-
барем, В. П. Затонським. Усі вони поставилися до Д. І. Яворниць-
кого начебто з симпатією, а В. П. Затонський висловив обурення 
з приводу рішення секції наукових працівників, які перестарали-
ся, і обіцяв поклопотатися за призначення Дмитру Івановичу ака-

181 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 274.
182 Костюк Микола. Поруч з Яворницьким. –  С. 32; Ченцов В. «Ідеолог українського на-

ціоналізму» / В. В. Ченцов // Реабілітовані історією: у 27 т. / голов. редкол. : Тронь-
ко П. Т. (голова) та ін. –  Дніпропетровська область. Кн. перша. –  Д., 2009. –  С. 346.

183 Костюк Микола. Поруч з Яворницьким. –  С. 32, 40.
184 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 71.

Дружина Д. І. Яворницького  
С. Д. Яворницька
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демічної персональної пенсії. Пи-
тання про повернення Д. І. Явор-
ницького в музей не порушувало-
ся за бажанням самого академіка. 
Тоді на адресу вченого телеграмою 
і поштою надійшло запрошення на 
сесію ради ВУАН, однак Дмитро 
Іванович не зміг поїхати після за-
палення легенів185.

Як свідчить черговий лист 
С. Д. Яворницької до Н. Д. По- 
лонської-Василенко від 25 грудня 
1933 р. обласна Робітничо-селян-
ська інспекція почала знімати об-
винувачення з деяких співробітни-
ків Д. І. Яворницького, «вичище-
них» із музею за 1 та 2 категоріями, 
звільнили й заарештованого завід-

увача відділом, етнографа, очевидно В. Г. Кравченка. Водночас 
ВУАН із другої половини жовтня не висилала платню. Втім, така 
ситуація з невиплатою стосувалася не тільки Д. І. Яворницько-
го, а всіх академіків Дніпропетровська. С. Д. Яворницька з жахом 
спостерігала, що Дмитро Іванович «занепав духом»186.

Із Києва Д. І. Яворницькому прийшло офіційне запрошення 
від Президента ВУАН академіка О. О. Богомольця на січневу Се-
сію Ради ВУАН, що мала відбутися 7–10 січня 1934 р. Але їхати 
до Києва у народного академіка не було ані сил, ані коштів. 4 січ-
ня 1934 р. Д. І. Яворницький стисло повідомив Президента ВУАН 
О. О. Богомольця: «З половини жовтня не одержую утримання, 
стан мій дуже скрутний»187.

Восьмого січня 1934 р. Д. І. Яворницький був змушений на-
писати про своє тяжке матеріальне і віце-президенту ВУАН 
О. В. Палладіну, просив відмінити розпорядження про припи-
нення висилки йому платні. Але відповідь і на цей лист не над-
ходила. Тоді, як видно з чергового листа С. Д. Яворницької до 

185 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 275.
186 Там само. –  С. 276.
187 ДНІМ. –  Арх –  32219/КП –  109067; Там само. –  Арх –  33078/КП –  111223.

Український історик  
Н. Д. Полонська-Василенко
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Н. Д. Полонської-Василенко від 22 січня 1934 р., Дмитро Івано-
вич скористався порадою Наталії Дмитрівни й 20 січня напи-
сав листи і наркому освіти В. П. Затонському, і вченому секрета-
рю Президії ВУАН академіку І. А. Адамовичу. Лише після цього, 
вже наступного дня, 21 січня, надійшла платня по ВУАН з дру-
гої половини жовтня 1933 р. по 1 січня 1934 р. у розмірі 970 крб. 
40 коп. У цьому ж листі Серафіми Дмитрівни йшлося про те, що 
з усіх музейних співробітників Д. І. Яворницького вже зняли об-
винувачення, а багато хто вже знову влаштувався на роботу. Че-
рез свою дружину академік передавав щиру і глибоку вдячність 
Н. Д. Полонській-Василенко за підтримку і просив надіслати фо-
тографію, яку хотів розмістити на своєму письмовому столі між 
фотографіями М. І. Костомарова і О. О. Потебні188.

Як зазначав Д. І. Яворницький у листі до етнографа, краєз-
навця і фотографа М. М. Железняка від 25 січня 1934 р., він цілих 
півроку тяжко хворів і перебував «на волосині од смерті». Тіль-
ки дякуючи чотирьом лікарям та дружині академік піднявся з ліж-
ка і став ходити по будинку. З болем Д. І. Яворницький писав, що 
його та його співробітників «вичистили із музею як «контррево-
люційне кубло»189.

Справжнім ударом для Яворницьких був лист 
Н. Д. Полонської-Василенко, в якому йшлося про її звільнен-
ня 1 лютого 1934 р. із ВУАН. У складні часи утвердження ста-
лінського тоталітаризму Д. І. Яворницький не боявся підтриму-
вати інтелектуальні зв’язки з визначними науковцями, які ста-
ли жертвами репресій більшовицького режиму. Одним із них 
була Н. Д. Полонська-Василенко, яка пройшла через «чист-
ку», розглядалася як буржуазно-націоналістична дослідни-
ця, а в 1934 р. була звільнена з роботи і відправлена на пенсію. 
27 січня 1935 р. відома історик направила листа Дмитру Івано-
вичу з Києва, в якому, зокрема, сповіщала про ліквідацію 1 груд-
ня 1934 р. решток гуманітарних установ у системі ВУАН. Зловіс-
ний збіг цього факту з датою підступного вбивства в Ленінграді 
популярного в більшовицькій партії та народі С. М. Кірова, що 
розв’язало руки сталіністам у проведенні широкомасштабних по-
літичних репресій в країні, видається невипадковим. Повідоми-

188 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 277–278.
189 Там само. –  С. 71.
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ла Наталія Дмитрівна Д. І. Яворницького і про проведення похо-
рон М. С. Грушевського –  «надзвичайно пишних, але офіційних  
і холодних»190.

Незважаючи на тяжкі життєві обставини, Д. І. Яворниць-
кий залишався надзвичайно працездатною і життєлюбною люди-
ною. Вік академіка наближався до 80-ти, але він, як і раніше, пра-
цював над рукописами по 16–18 годин на добу191. У вищезазна-
ченому листі до М. М. Железняка від 25 січня 1934 р. Д. І. Явор-
ницький повідомляв, що працює над Словником і просив при-
силати новий лексичний матеріал. Лексична робота була відра-
дою душі Дмитра Івановича у той скрутний час192. У листах від 
26 лютого та 23 березня 1934 р. С. Д. Яворницька теж сповіща-
ла Н. Д. Полонську-Василенко, що Дмитро Іванович опрацьову-
вав і закінчив свої спогади про І. Ю. Рєпіна і продовжував роботи  
над Словником193.

До фольклорно-лексикографічної роботи Д. І. Яворниць-
кий залучив і українського лікаря, перекладача й літературознавця 
О. В. Коваленка із Кам’янського –  Дніпродзержинська, який був 
його дорогим і вірним другом. Не раніше 31 серпня 1933 р. Дмитро 
Іванович сповістив Олексія Васильовича про своє вигнання з му-
зею і у зв’язку з цим свій надзвичайно тяжкий настрій. Але попри 
репресії, народний академік продовжував цікавитися досліджен-
нями в галузі української культури. Зокрема, у листі до О. В. Ко-
валенка від 23 червня 1934 р. він просив свого адресата захопити 
книжку відомого українського вченого І. І. Огієнка «Українська 
культура»194.

Д. І. Яворницький не міг не реагувати на те спустошення, яке 
приніс Голодомор 1932–1933 рр. Відгуком ученого-історика на ці 
зловісні події стала стаття про голодні й посушливі роки в Украї-
ні, починаючи від ХVІ ст. за літописними даними. Влітку 1934 р. 
С. Д. Яворницька чистенько переписала матеріал, який відправи-
ли в місцеву газету. Проте сподівання Яворницьких на публікацію 
були марними.

190 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 431–433, 830; 
Там само. –  Вип. 4. –  С. 278.

191 Костенко Анатоль. В гостях у характерника Січі Запорізької / Анатоль Костенко. –  
С. 141.

192 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 71.
193 Там само. –  С. 278–280.
194 Там само. –  С. 76, 440.
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У листі від 9 липня 1934 р. дружина академіка цікавилася 
у Н. Д. Полонської-Василенко долею В. В. Білого, М. М. Ткаченка та 
інших знайомих. Побоювання про них з боку Яворницьких було не-
безпідставне. Адже колишній аспірант Катеринославської науково-
дослідної кафедри українознавства (1925) В. В. Білий у 1934 р. був 
звільнений з ВУАН. Ще раніше, у 1933 р. така ж доля спіткала й 
М. М. Ткаченка, якого звільнили з ВУАН «як класового ворога»195.

Тодішня панівна комуністична ідеологія була не сумісна з пе-
реконаннями Д. І. Яворницького. Це стало на заваді відновлен-
ню викладацької діяльності академіка. Врешті-решт це зрозумів 
і сам Дмитро Іванович. Так, за даними М. П. Костюка десь у 1934–
1936 рр. у будинок ученого і педагога завітав ректор Дніпропе-
тровського державного університету і запросив Дмитра Іванови-
ча на викладацьку роботу. Д. І. Яворницький відмовився від про-
позиції: «Те, що ви дасте мені читати, те я не схочу, а те, що я маю 
читати, ви не схочете»196.

У 1934 р. Д. І. Яворницький відновив свою академічну діяль-
ність в Етнографічній комісії ВУАН. На академічній сесії вчений 
зробив доповідь про спосіб та прийоми збирання етнографічних 
матеріалів. За даними С. Д. Яворницької, його «приймали тепло». 
Д. І. Яворницький мав розмову з Президентом ВУАН академіком 
О. О. Богомольцем, який цікавився питанням про засоби існуван-
ня дніпропетровського вченого, обіцяв поліпшити його скромне 
матеріальне становище, але якихось змін у цьому відношенні не 
відбулося. Незважаючи на матеріальні труднощі, академік продо-
вжував переписувати та систематизувати свої потужні запаси ма-
теріалів з етнографії197.

Однак стан здоров’я, яке відновлювалося повільно, не до-
зволяв Д. І. Яворницькому брати участь у всіх академічних сесіях. 
Так, у відповідь на запрошення на березневу сесію ВУАН 1935 р. 
учений повідомив Президента ВУАН академіка О. О. Богомольця 
про неможливість взяти в ній участь за станом здоров’я. Взимку 
того року він хворів на шлунок, кашель, був незвичайно блідий198.

Утім, на початку травня 1935 р. Д. І. Яворницький знову став 
отримувати підвищену академічну пенсію і збирався на червневу 

195 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 281, 386.
196 Костюк Микола. Поруч з Яворницьким. –  С. 172.
197 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 282.
198 Там само. –  С. 284, 287.
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сесію ВУАН, хоча й не знав, коли вона відбудеться199. 26 червня 
1935 р. у Києві мав відбутися ювілейний вечір академіка О. В. Пал-
ладіна, на який Д. І. Яворницький отримав запрошення. Із спо-
гадів О. С. Девлада дізнаємося, що Дмитро Іванович був із цього 
приводу в Академії наук. Сидячи поряд із академіком А. Ю. Крим-
ським, він поділився з ним, що хоче проголосити тост «за матір 
Україну –  за історію». Але співрозмовник Дмитра Івановича бо-
лісно зазначив: «Невже ви не знаєте і не бачите, що ми з вами тут 
зовсім непомітні»200.

Із листа С. Д. Яворницької до Н. Д. Полонської-Василенко 
від 19 січня 1936 р. відомо, що за станом здоров’я Д. І. Яворниць-
кий пропустив і зимову академічну сесію. В цей період його кон-
такти з ВУАН були мінімальними. С. Д. Яворницька писала: «Ми 
рідко читаємо київські газети і нічого не знаємо про життя в Ака-
демії»201.

За спогадами фактичного секретаря академіка М. П. Костю-
ка можна стверджувати, що в 1936 р. Д. І. Яворницькому прийшло 
чергове запрошення на сесію ВУАН. Разом із Миколою Павлови-

199 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 289, 290.
200 Там само. –  С. 290; Девлад Олексій. В гостях у академіка Яворницького. –  С. 151.
201 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 292.

Академік Д. І. Яворницький у своєму робочому кабінеті (1930-ті рр.)
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чем, який супроводжував академіка 
п’ять чи шість разів на сесії ВУАН, 
Дмитро Іванович вирушив до Киє-
ва, куди із Харкова в 1934 р. пере-
несли столицю радянської Украї-
ни. Там він зустрівся з рядом ака-
деміків, зокрема з О. О. Богомоль-
цем, О. М. Динником, А. Ю. Крим-
ським, В. П. Філатовим та ін. 
Д. І. Яворницькому пообіцяли, що 
навіть видадуть усі праці включно 
зі «Словником української мови», 
якщо він передасть усі свої мате-
ріали до Києва. Але далі обіця-
нок справа не пішла, хоча у 1937–
1938 рр. академік й передав свої ма-
нускрипти спеціальному посланцю 
уряду202.

Інколи академіка запрошували на різні урочисті місцеві за-
ходи. Так, не пізніше 26 червня 1935 р. С. Д. Яворницька спо-
віщала Н. Д. Полонську-Василенко, що Д. І. Яворницького 
возять на автомобілі на краєзнавчі засідання, зокрема возили 
на Кічкас відкривати філію товариства краєзнавства203. У травні 
1936 р. Дніпропетровський облвиконком організовував в облас-
ному центрі виставку народного мистецтва. Заступник голови 
облвиконкому І. Федяєв просив члена Виставкому Д. І. Явор-
ницького «поділитися величезними знаннями в цій галузі…»204. 
А український журналіст і письменник Ю. С. Семенко (в 1937 р. 
студент-першокурсник Дніпропетровського державного уні-
верситету) згадував, що на урочистому відкритті першої лек-
ції на філологічному факультеті (звичайно, з марксизму-лені-
нізму) за столом серед викладачів сидів і академік Д. І. Явор-
ницький. Він залишився вірним своїм переконанням і не цитував 

202 Костюк Микола. Те, що зберегла пам’ять / Микола Костюк // Чабан Микола. Су-
часники про Д. І. Яворницького. –  С. 133–134; Чабан Микола. На дорозі з минулого 
в майбутнє / Микола Чабан // Костюк Микола. Поруч з Яворницьким / Микола 
Костюк. –  С. 7.

203 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 291.
204 ДНІМ. –  Арх –  778/5/КП –  38766.

Академік О. О. Богомолець
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К. Маркса або В. І. Леніна, а нагадав 
Шевченкове:

Учітеся, брати мої,
Думайте, читайте!
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь!
Свій короткий виступ-при-

вітання український вчений і пе-
дагог закінчив українськими при-
слів’ями про освіту і науку: «Чого 
в молодості навчишся, все життя 
буде знахідкою!» та «Де грамотні 
люди –  там біди не буде!»205.

Після вигнання з музею остан-
нім бастіоном Д. І. Яворницького 
залишався його будинок на майда-
ні Шевченка, де він мешкав зі сво-
єю дружиною Серафимою Дми-
трівною. Секретар останніх років 
життя академіка М. П. Костюк, до 
якого Яворницькі ставилися як до 
сина, подав у своїх спогадах його 
опис. Це був семикімнатний цегло-
вий будинок. Шість кімнат утворю-
вали перший поверх, а сьома –  дру-
гий, з якого було видно Дніпро і на-
віть Самару аж до міста Новомо-
сковська. Інтелектуальний центр 
будинку розташовувався у робочо-
му кабінеті вченого, прикметами 
якого стали письмовий стіл з фо-
тографіями видатних сучасників 
Д. І. Яворницького, портрети укра-
їнських гетьманів та кошових ота-

манів на стінах, по кутках –  шафи з бібліотекою та високі стоси 
до 60 тис. карток словника української живої мови. Не менш важ-

205 Семенко Юрій. «Й свого не цурайтесь!» / Юрій Семенко // Чабан Микола. Сучасники 
про Яворницького. –  С. 148.

Академік О. М. Динник

Академік В. П. Філатов
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ливим інтелектуальним 
смислом були наповне-
ні інші кімнати, особли-
во вітальня, де на стінах 
та простінках височіли 
деталі української історії, 
написані талановитим 
учнем І. Ю. Рєпіна –  ху-
дожником М. І. Струн-
никовим. В їдальні при-
вертали увагу дві настін-
ні ікони, Ісуса Христа 
та Діви Марії, в україн-
ських вишиваних оді-
яннях206.

Звичайно, за умов 
політичних репресій 
і нагнітання атмосфери страху будинок Д. І. Яворницького опи-
нився в ізоляції. Відвідувати цю затишну оселю тепер було просто 
небезпечно. Та все ж таки окремі учні й однодумці Д. І. Яворниць-
кого не забували свого вчителя. Взимку 1935 р. до опального акаде-
міка раптово завітав В. В. Білий, який гостював у Яворницьких два 
дні та помітно пожвавив Дмитра Івановича «до смеркання очей»207. 
19 січня 1936 р. С. Д. Яворницька сповістила Н. Д. Полонську-Ва-
силенко, що В. В. Білий приїжджав до них і влітку208. Влітку 1937 р. 
до Д. І. Яворницького приїхав В. Ф. Котляревський –  священик, 
фольклорист, етнограф, краєзнавець, збирач запорозької старови-
ни та приятель Дмитра Івановича209. Не боявся бувати в помешкан-
ні Яворницьких у ці непрості часи видатний вчений-сходознавець 
А. Ю. Кримський, котрий знав 52 мови. С. Д. Яворницька так діли-
лася своїми незабутніми враженнями від спілкування з цим видат-
ним інтелектуалом та задушевним другом: «Після його від’їзду ми 
ще цілі тижні жили спогадами про нього»210.

206 Костюк Микола. Поруч з Яворницьким. –  С. 26, 27.
207 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 285–286.
208 Там само. –  С. 292.
209 Там само. –  С. 272, 273, 384; Костюк Микола. Поруч з Яворницьким. –  С. 38.
210 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 295; 
 Костюк Микола. Поруч з Яворницьким. –  С. 38.

Д. І. Яворницький і його секретар М. П. Костюк
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Тим часом над головою акаде-
міка знову згущувалися «темні хма-
ри», адже Д. І. Яворницький постій-
но перебував у полі зору органів 
НКВС. Свідченням цього є прото-
кол допиту професора Дніпропе-
тровського ІНО С. Й. Ринського 
від 17 вересня 1936 р., у ході якого 
слідчого цікавили контакти Сергія 
Йосиповича з «українськими на-
ціоналістами», у т. ч. академіком 
Д. І. Яворницьким. С. Й. Ринський 
показав, що приблизно за два тиж-
ні до свого арешту він побував удома 
у Дмитра Івановича, взявши записи 
М. Л. Коржа про Запорозьку Січ та 
книжки з історії південно-україн-
ських міст. Підслідчий засвідчив, 

що неодноразово спілкувався з Д. І. Яворницьким на теми музей-
ної праці, археології та історії України211.

У 1937 р. по радянській Україні прокотилася смертельна хви-
ля великого терору, організованого комуністами. У центрі уваги 
карального меча сталінської диктатури постало «українське на-
ціоналістичне контрреволюційне підпілля», яке піддавалося роз-
грому як у столиці, так і в областях. Тільки Дніпропетровське 
управління НКВС із 1 жовтня 1936 р. до 1 липня 1938 р. заарешту-
вало 8 118 учасників «націоналістичного підпілля». До верхівки 
змовників у Дніпропетровській області НКВС включило не тіль-
ки місцевих партійних працівників, а й академіка Д. І. Яворниць-
кого, який фігурував у цій брехливій сфабрикованій «справі» як 
«натхненник». Така роль найбільше пасувала хворому і майже слі-
пому 82-річному вченому. За версією слідства Д. І. Яворницький 
належав до тих діячів «націонал-фашистського підпілля в Дні-
пропетровську», через кого воно мало контакти з центром у Ки-
єві та за кордоном. Використовуючи факти багаторічної дружби 
Д. І. Яворницького з художником І. Ю. Рєпіним, який значний 

211 Повернення з небуття. Документи і матеріали про жертви сталінського свавілля 
у Дніпропетровському університеті. –  Д., 1995. –  С. 126, 129–130.

Український історик, сходознавець, 
письменник, академік  

А. Ю. Кримський
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час проживав у Фінлян-
дії, більшовицькі слід-
чі стверджували, що 
Д .  І .  Я в о р н и ц ь к и й 
здійснював зв’язок із 
закордоном саме через 
І. Ю. Рєпіна.

Коли ця версія була 
сконструйована, «ви-
бити» необхідні свід-
чення у притягнутих до 
слідства стало справою 
техніки. Так, у слідчих 
досить швидко зв’яви-
лися «докази» того, що 
Д. І.  Яворницький –  
«ярий націоналіст і са-
мостійник». Зокрема, 
покази на вченого як 
на «одного з значних 
націоналістичних дія-
чів Дніпропетровщини, 
який є натхненником 
руху за створення само-
стійної Української держави», був змушений надати І. С. Степа-
нов, який тривалий час ще з початку 1920-х рр. співпрацював із 
Д. І. Яворницьким212.

У червні 1937 р. місцеві чекісти вирішили об’єднати одно-
думців Д. І. Яворницького в контрреволюційну організацію і про-
вели масові арешті знайомих академіка. 26 червня один із них, до 
того ж колишній офіцер царської армії Г. С. Назаренко зізнався 
у тому, що часто відвідував помешкання вченого, вів із ним та де-
якими іншими знайомими антирадянські розмови, висловлював 
невдоволення і засуджував радянський лад. Окрім того, він інфор-
мував слідчих, що Д. І. Яворницький бажав «змін…», висловлював 
однакову прихильність і до буржуазної демократії, і до «самостій-
ної України», виховував його як «українського фашиста». Корис-

212 Ченцов В. «Ідеолог українського націоналізму». –  С. 347, 348, 350.

Д. І. Яворницький біля власного будинку
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туючись тим, що позбавлений роботи в музеї Д. І. Яворницький 
влаштовував у своєму будинку вечори, куди приходили однодум-
ці, де відбувалися відверті розмови, співи, декламації віршів, спів-
робітники НКВС перетворювали цих людей у ході слідства на ак-
тивних членів «контрреволюційної фашистської групи».

За таких обставин у «розробку» чекістів потрапили такі учас-
ники кола академіка, як професор Дніпропетровського медично-
го інституту Ю. А. Петровський, військовий лікар Д. І. Якимюк, 
син священика М. П. Костюк, вчитель і агроном І. Д. Царюк, про-
фесор Д. Б. Франк, А. С. Девлад, П. Л. Нестерець та ін. Зв’язковим 
з іншими «контрреволюційними організаціями націоналістів» 
«визначили» учня і співробітника Д. І. Яворницького періоду 
1920-х рр. В. В. Білого. Слідчим стало відомо, що академік, дізна-
вшись від Ю. А. Петровського про масові репресії серед професо-
рів університету, вигукнув: «Який жах, що тепер робиться, як до-
бре, що я не погодився читати лекції в держуніверситеті, мабуть, 
мені також довелося б тепер сутужно»213.

14 липня 1937 р. слідчі обласного НКВС отримали нові свід-
чення проти Д. І. Яворницького, на цей раз у справі «Письменни-
ки». Адже один із заарештованих «зізнався» у своїй належності «до 
контрреволюційної української фашистської групи, очолюваної 
відомим ідеологом українського націоналізму, академіком Евар-
ницьким…»214.

У результаті чекістської «розробки» заарештованих у кримі-
нальних справах НКВС сформувався чіткий образ Д. І. Яворниць-
кого як «переконаного українського націоналіста і фашиста», 
який вороже ставився до радянської влади і належав до прихиль-
ників створення «самостійної України» з буржуазно-демократич-
ною системою правління215.

Закриті збори партійної групи історичного музею, проведе-
ні 20 липня 1937 р., інкримінували Д. І. Яворницькому зникнення 
з музею золота та діамантів, перетворення державної установи на 
«власний музей». Перший директор музею, як і всі його наступ-
ники (Г. А. Карпенко, В. М. Фідровський, М. О. Юр’єв, С. О. Чи-
гиринський, Александров, Ладиженська) прямо називалися «во-

213 Ченцов В. «Ідеолог українського націоналізму» / В. Ченцов. –  С. 351–352.
214 Там само. –  С. 350–351.
215 Там само. –  С. 352.
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рогами народу», які проводили 
явно шкідницьку роботу, розкра-
дали фондові цінності. При цьому 
не зверталася увага на той факт, що 
в 1905 р. музей нараховував близь-
ко 5 тис. експонатів, в 1933 р. – 85 
тисяч. Тільки в 1927–1929 рр. було 
зареєстровано 36 937 речей з розко-
пок, написано більше сотні щоден-
ників, виконано понад тисячу фо-
тознімків.

Наслідком зборів стало ство-
рення комісії для перевірки фактів 
розкрадання фондів музею, члени 
якої опитували хворого вченого, 
закидали йому зникнення 69 діа-
мантів з ікони «Успення Божої ма-
тері», хоча про цей факт, що трапився під час пограбування музею 
в 1923 р., свого часу було складено відповідний акт. Незабаром 
чекісти заарештували директорів музею М. Г. Онищенка, І. Г. Ко-
ломійця, завідувача фондами Є. П. Садового, обвинувачуючи їх 
у належності до контрреволюційної націоналістичної терорис-
тичної організації.

Другого травня 1938 р. академіка у його будинку провідав 
український літератор, перекладач і лікар О. В. Коваленко, який 
знав Дмитра Івановича від 1903 р. Однак уже 14 травня 1938 р. 
Олексій Васильович потрапив за ґрати сумнозвісної в’язниці Дні-
продзержинського міськвідділу НКВС і обвинувачувався в учас-
ті у контрреволюційній українській націоналістичній групі. 
5 червня він був змушений підписати протокол допиту, де визна-
вав себе учасником неіснуючої антирадянської Української на-
ціоналістичної підпільної повстанської організації. Під час слід-
ства неминуче постало питання про зв’язок із Д. І. Яворницьким. 
У О. В. Коваленка вибили зізнання в тому, що він з 1923 р. неодно-
разово бував у Дмитра Івановича вдома і в музеї і завжди вихову-
вався ним у націоналістичному дусі та під його впливом вступив 
до лав Української націоналістичної підпільної повстанської ор-
ганізації. Напевно, лише зміна керівництва Наркомату внутріш-

Український літератор, перекладач 
і лікар О. В. Коваленко
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ніх справ СРСР у 1938 р., коли репресованого М. І. Єжова змі-
нив Л. П. Берія, і подальший щасливий збіг обставин врятували 
О. В. Коваленка. У січні 1939 р. його справа була припинена, а сам 
обвинувачений звільнений216.

Залишається загадкою історії, чому після всього цього ста-
лінський режим не розправився з академіком Д. І. Яворницьким 
фізично, а обмежився, кажучи словами В. В. Ченцова, «духовним 
репресуванням видатної особи і вченого»217. Більше того, 19 трав-
ня 1937 р. на засіданні Президії АН УРСР Д. І. Яворницькому, згід-
но з постановою РНК СРСР від 13 січня 1934 р., підтвердили вче-
ний ступінь доктора суспільних наук АН УРСР. У тому ж році ака-
деміку дали можливість закінчити його останню працю «Історія 
міста Катеринослава», написану за наполегливою пропозицією 
першого секретаря Дніпропетровського обкому партії М. М. Ха-
таєвича та голови Дніпропетровського облвиконкому І. А. Гаври-
лова218. Напевно, зіграли свою роль і похилий вік, і науковий авто-
ритет та популярність народного академіка.

Виникає питання, чи мали вищезгадані обвинувачення сто-
совно Д. І. Яворницького якісь підстави. Безперечно, у них багато 
надуманого і сфабрикованого, що не відповідає дійсності. Видат-
ний вчений ніколи не входив до складу якихось «контрреволю-
ційних організацій», тим більше не сповідував фашистської іде-
ології, не належав і до українських націонал-шовіністів. Якщо й 
вести мову про його український націоналізм, то це був світогляд 
патріота свого рідного народу, своєї нації, яка не мала повної сво-
боди і суверенності. Звичайно, такий український патріотизм, 
який за радянських часів називався «українським буржуазним на-
ціоналізмом», не вкладався в політико-ідеологічний простір то-
дішньої комуністичної тоталітарної системи.

Те, що академік Д. І. Яворницький мав свою думку, відмінну 
від офіційної, і у приватних розмовах висловлював її, не підля-
гає сумніву. Спомини про це залишив тоді молодий український 

216 Буланова Н. М. Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка / 
Н. М. Буланова. –  С. 46, 47, 48, 51, 53; 

 Коваленко Олексій. Спогади про Дмитра Івановича Яворницького / Олексій Кова-
ленко // Чабан Микола. Сучасники про Д. І. Яворницького. –  С. 27.

217 Ченцов В. «Ідеолог українського націоналізму». –  С. 353–355.
218 ДНІМ. –  НВ –  13565; Сущенко Юхим. Зустріч у парку / Юхим Сущенко // Чабан 

Микола. Сучасники про Д. І. Яворницького. –  С. 126.
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поет М. С. Пронченко, який разом 
із В. К. Чаплею (Чапленком) десь 
у першій половині 1930-х рр. відві-
дав знаного історика у його музеї. 
Після оглядин музейних скарбів 
гості були запрошені до гостинної 
оселі академіка, де «точилися неза-
бутні розмови про Україну і її долю, 
про те, як окрадає Москва наш рід-
ний край». Молоді співрозмовни-
ки були так вражені щирістю вче-
ного, що не хотіли йти від нього. 
Ця зустріч М. С. Пронченка з ака-
деміком видалась не останньою. 
Д. І. Яворницький з небаченою 
увагою читав вірші молодого поета, 
давав поради, оповідав про бага-
тьох знайомих письменників, які вже стали гордістю української 
літератури. Ці зустрічі мали величезне значення для становлення 
Михайла Семеновича, який згодом писав: «Навіки полюбив я ту 
справу, якою жив славний академік. Я зрозумів, що поборники 
України –  то є люди з великої літери»219.

Особистість Д. І. Яворницького приваблювала представників 
української молоді Наддніпрянщини, які підтримували епісто-
лярні контакти з визначним науковцем упродовж років. Яскравим 
прикладом такої інтелектуальної комунікації став О. В. Бодян-
ський, який листувався з Дмитром Івановичем у 1932–1939 рр. Ін-
терес Олександра Всеволодовича до артефактів неолітичної куль-
тури був настільки виразний, що він 29 вересня 1932 р. направив 
листа Д. І. Яворницькому із запитанням про можливість вступити 
у Дніпропетровську «в Археологічний інститут»220.

Подальше листування містить відомості про те, що О. В. Бо-
дянський поповнював Дніпропетровський історичний музей зі-
браними артефактами, цікавився книжками про запорозьких ко-
заків та археологічні старожитності й отримував їх від Д. І. Явор-

219 Пронченко Михайло. Академік Дмитро Яворницький / Михайло Пронченко // Чабан 
Микола. Сучасники про Д. І. Яворницького. –  С. 94–95.

220 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 77.

Український поет М. С. Пронченко
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ницького, перебував у пошуку археологічних знахідок, про роботу 
в музеї Дніпробуду в м. Запоріжжя. Листи Олександра Всеволодо-
вича свідчать про спроби музейного начальства розправитися зі щи-
рим українцем, якому в 1936 р. закидали в провину те, що ходив «до 
Яворницького», і перевели «з археології на монтажника», а в 1937 р. 
«пришили націоналізм» і звільнили з музею. На цьому тлі дуже при-
кметним є те, що 2 квітня 1937 р. О. В. Бодянський сповістив із с. Ве-
селе Запорізького району свого адресата про розташований за 5 км 
хутір, який зветься місцевими селянами Яворницьким221.

18 серпня 1938 р. О. В. Бодянський знову надіслав листа 
Д. І. Яворницькому із с. Веселе на Запоріжжі, у якому мріяв вчи-
тися і працювати в музеї, переказав свої сильні враження від при-
дбаної в якогось чоловіка книжки Дмитра Івановича «Дніпрові 
пороги» (1928): «Ця книга мені надала багато енергії, ще більше 
любові до археології. Так би й летів туди, до Дніпра»222.

Дуже промовистим став вірш О. В. Бодянського «Гроза на 
Вкраїні», надісланий Д. І. Яворницькому 4 червня 1938 р., котрий 
в поетичній формі передавав гнітючу атмосферу, яка оповила 
Україну за часів масового терору і політичних репресій223.

До останніх років життя Д. І. Яворницький опікувався збе-
реженням в історичній пам’яті народу образу великого Кобзаря. 
Знаний історик виявляв зацікавленість працями Наукового то-
вариства ім. Шевченка. Свідченням цього є лист В. В. Білого від 
15 листопада 1932 р., у якому йшлося про те, що необхідна Дмитру 
Івановичу книжка «Записок Львівського т-ва ім. Шевченка» була 
надіслана йому ще 1 жовтня того ж року224.

У Дніпропетровському музеї ще з дореволюційних часів збе-
рігалися меморіальні матеріали Т. Г. Шевченка. У 1934 р. їх пере-
дали до Інституту Т. Г. Шевченка при Всеукраїнській АН у Хар-
кові. Співробітник цієї науково-дослідної установи шевченко-
знавець М. І. Костенко у листі до Д. І. Яворницького від 10 лю-
того 1934 р. просив його дати деякі пояснення щодо автографів 
Т. Г. Шевченка, захоплено згадуючи про попередні цікаві розпові-
ді Дмитра Івановича про спадщину Кобзаря225.

221 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 77–80.
222 Там само. –  С. 77–85.
223 Там само. –  С. 85.
224 Там само. –  С. 66.
225 Там само. –  Вип. 6. –  С. 304, 696.
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Д. І. Яворницький вважав важливим завданням збереження 
пам’яті про великого українського поета. Так, 1 жовтня 1938 р. він 
писав відомому українському вченому, академіку О. В. Палладі-
ну в Київ, що вже двічі звертався в комісію з приводу 125-річного 
ювілею Т. Г. Шевченка, висловлюючи думку про необхідність пу-
блікації справжньої автобіографії поета, яку роздобув у Дніпропе-
тровську226.

У цей же період життя Д. І. Яворницький продовжував роз-
робляти у своїй творчості тему Т. Г. Шевченка. У січні 1939 р. жур-
нал «Образотворче мистецтво» звернувся до знаного історика 
з проханням написати статтю або надати свої висловлювання про 
Т. Г. Шевченка227. Дмитро Іванович підготував статтю, яка отриму-
вала схвальні відгуки у читачів. Приміром, В. В. Данилов у листі до 
Дмитра Івановича від 16 квітня 1939 р. зазначав: «А сьогодні в ху-
дожньому українському журналі побачив Вашу статтю про Шев-
ченка і І. Ю. Рєпіна, із чого заключаю що Ви gloria. Domino!»228.

Незважаючи на скрутні життєві обставини й поважний вік, 
Д. І. Яворницький не припиняв наукової праці, а відтак й інте-
лектуальних контактів. Свідченням цього є лист П. П. Лебедя до 
Дмитра Івановича від 2 лютого 1938 р., в якому йшлося про одер-
жання від академіка додаткових матеріалів до збірника народної 
творчості. У наступному листі від 21 лютого того ж року корес-
пондент Д. І. Яворницького стверджував, що матеріалів ученого 
пісенно-музичного характеру і прислів’їв значно більше, ніж об-
сяг збірки у 20 друкованих аркушів. На жаль, заплановане акаде-
мічне видання так і не побачило світ229.

Молоді науковці прагнули поспілкуватися з поважним акаде-
міком на схилі його літ. Так, Г. Ю. Гербільський листовно запиту-
вав Дмитра Івановича 3 січня 1940 р., чи може той прийняти його 
для бесіди у справах музею і з історії Запорожжя230.

До речі, епістолярні контакти між ученими тривали до берез-
ня 1940 р., коли П. П. Курінний за дорученням дирекції Централь-
ного історичного музею УРСР у Києві запросив Дмитра Івановича 
очолити експедицію-розвідку по місцях Запорозьких Січей з ме-

226 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 184.
227 ДНІМ. –  Арх –  32184/КП –  109020.
228 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 1. –  С. 160.
229 Там само. –  С. 295.
230 Там само. –  С. 411.
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тою побудови відділу історії Запорожжя в центральній музейній 
установі України231.

До останніх років життя Д. І. Яворницький прагнув підтри-
мувати інтелектуальний зв’язок з академічним середовищем, спо-
діваючись, що будуть видрукувані його праці. Особливі надії по-
кладалися на друкування «Словника української мови», який 
був підготовлений до друку на 60 тис. картках. В останній пері-
од життя Д. І. Яворницький разом зі своїм секретарем М. П. Кос-
тюком тричі їздив на засідання ВУАН. В останній раз –  на зимову 
сесію 1939 р.232 Як сповіщала С. Д. Яворницька Н. Д. Полонську-
Василенко у листі від 2 січня 1940 р., яка вже відновилася в Ака-
демії наук, приїхав Дмитро Іванович із Києва «у тяжкому стані» –  
вельми застудився. Упродовж 1940 р. стан здоров’я не тільки не 
поліпшився, а погіршувався233.

П’ятого серпня 1940 р. видатний український вчений і педа-
гог Дмитро Іванович Яворницький відійшов у вічність. У своєму 
некролозі Президія АН УРСР віддала належне численним заслу-

231 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. – Вип. 1. –  С. 291.
232 Костюк Микола. Те, що зберегла пам’ять / Микола Костюк // Чабан Микола. Сучас-

ники про Д. І. Яворницького. –  С. 134.
233 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 294, 296.

Д. І. Яворницький з молоддю (1939)
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гам академіка, який визначався як «видатний історик України»234. 
11 жовтня 1940 р. у газетах з’явився указ Президії Верховної Ради 
УРСР, за яким увічнювалася пам’ять про видатного українського 
вченого і педагога. Ім’я академіка Дмитра Івановича Яворницько-
го присвоювалося Дніпропетровському історичному музею. Раді 
народних комісарів УРСР доручалося встановити на могилі ака-
деміка надгробний пам’ятник, зберегти за дружиною померлого 
академіка Д. І. Яворницького С. Д. Яворницькою республікан-
ську пенсію в розмірі 600 крб. на місяць235. Рішенням № 124 Ви-
конкому Дніпропетровської Міської ради депутатів трудящих від 
17 лютого 1941 р. вулиця Залізна була перейменована на вулицю 
імені Яворницького236.

У 1940 р. Серафима Дмитрівна мріяла про «Будинок-заповід-
ник», «Будинок Яворницького», мріяла і про пам’ятник, але ці мрії 
втілювалися в життя впродовж декількох десятиліть, а повною мі-
рою –  лише в часи незалежної України. Будинок-музей академіка 
Д. І. Яворницького розпочав приймати своїх відвідувачів у 1964 р., 
а отримав нове життя 3 листопада 1988 р., після тривалої реставра-
ції. 10 листопада 1995 р. біля Дніпропетровського історичного му-
зею імені Д. І. Яворницького на могилі урочисто відкрито пам’ят-
ник видатному українському вченому і педагогу237. Гідне вшану-
вання пам’яті видатного подвижника української національної 
науки і освіти –  це обов’язок не тільки перед академіком Дмитром 
Івановичем Яворницьким, а всім його українським інтелектуаль-
ним співтовариством, яке наближало історичний час національ-
но-культурного відродження суверенної України. Розвиток су-
часного музейного фестивального та історико-краєзнавчого рухів 
на Дніпропетровщині та в Україні в цілому є добрим продовжен-
ням і збагаченням традицій, започаткованих академіком Д. І. Явор-
ницьким, традицій, які слугують консолідації й поступу україн-

234 ДНІМ. –  Арх –  32185/ КП-109021.
235 Костюк Микола. Те, що зберегла пам’ять / Микола Костюк // Чабан Микола. Сучас-

ники про Д. І. Яворницького . –  С. 137.
236 ДНІМ. –  Арх –  33083/КП –  111228.
237 Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. –  Вип. 4. –  С. 298; 
 Віхи музейної біографії. –  С. 44, 54, 60; 
 Перкова А. І. До історії відтворення меморіального будинку-музею Д. І. Яворниць-

кого / А. І. Перкова // Музей і майбутнє: зб. наук. доп. –  Д., 1998. –  С. 18–24; 
 Тимошенко Я. П. До історії формування колекції меморіальних речей академіка 

Д. І. Яворницького / Я. П. Тимошенко // Наддніпрянська Україна: історичні про-
цеси, події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. –  Д., 
2010. –  Вип. 8. –  С. 184–193.
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ського інтелектуального співтова-
риства на початку ХХІ ст.238

У період утвердження кому-
ністичного тоталітарного режи-
му науково-педагогічна діяльність 
академіка Д. І. Яворницького була 
згорнута. Видатний український 
вчений і педагог втратив можли-
вість продовжувати наукові дослі-
дження в Дніпропетровському іс-
торичному музеї, не міг передава-
ти свої глибокі знання новим по-
колінням студентів Дніпропетров-
ського державного університету. 
Діяльність академіка в системі 
ВУАН теж поступово згорталася. 
На тлі загострення суспільно-по-
літичної ситуації в країні, поси-
лення масових політичних ре-
пресій українське інтелектуальне 

співтовариство Д. І. Яворницького втратило динаміку розвитку та 
зазнало непоправних втрат. Чимало учнів та колег-однодумців на-
родного академіка опинилися під слідством та за ґратами. Та й сам 
Д. І. Яворницький був обвинувачений «в українському буржуазно-
му націоналізмі», став опальним і дивом не був знищений фізично. 
Попри вельми скрутні часи і негативні трансформації в українсько-
му інтелектуальному співтоваристві видатний український вчений 
і педагог продемонстрував незламність духу, непохитність у своєму 
правдивому і щирому патріотизмі до Батьківщини-України.

238 Буланова Н. М. Мамай-фест як інноваційний музейний проект / Н. М. Буланова // 
Роль музеїв у культурному просторі України й світу: зб. матер. загальноукр. наук. 
конф. з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетров-
ського історичного музею ім. Д. І. Яворницького. –  Вип. 11. –  Д., 2009. –  С. 493–
498; 

 Капустіна Н. І. Музейний фестивальний рух в Україні і традиції Д. І. Яворницько-
го / Н. І. Капустіна, В. М. Бекетова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, 
події, постаті: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. –  Д., 2010. –  
Вип. 8. –  С. 177–184; 

 Історична пам’ять Дніпропетровщини: колект. моногр. / кер. автор. колект. та наук. 
ред. проф. С. І. Світленко [та ін.]. –  Д., 2012. –  С. 385–427.

Могила Д. І. Яворницького
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*      *
*

Вищезазначене переконує, що навіть за складних і драматич-
них подій Української революції та громадянської війни Д. І. Явор-
ницький зміг не тільки зберегти і відновити важливі старі елемен-
ти, а й вибудувати нові складові своєї інтелектуальної комуніка-
тивної системи у формі науково-освітньої мережі, що мала як вер-
тикальні, так і горизонтальні лінії поступу. За своєю змістовою 
сутністю, внутрішніми горизонтальними й вертикальними кому-
нікативними зв’язками, інституційними та персоналістичними 
особливостями її слід розглядати як українську й національну.

У 1920-х –  на початку 1930-х рр. наукова й педагогічна діяль-
ність Д. І. Яворницького була спрямована на формування Дніпро-
петровської школи українознавства, важливими інституційними 
центрами якої стали Катеринославський/Дніпропетровський ін-
ститут народної освіти та Катеринославський/Дніпропетровський 
крайовий історико-археологічний музей. У 1920-х рр. українська 
науково-освітня мережа вченого не обмежувалася Катеринослав-
щиною/Дніпропетровщиною. Д. І. Яворницький підтримував ши-
рокі інтелектуальні зв’язки з українськими вченими Слобожан-
щини та Лівобережжя, Київщини, Волині та Поділля, Південної 
України, підтримував контакти з однодумцями на території радян-
ської Росії і навіть з українськими емігрантами за кордоном СРСР. 
Наприкінці 1920-х –  на початку 1930-х рр. інтелектуальне коло 
дніпропетровських професорів, яке становило ядро його науково-
освітньої мережі, було штучно зруйновано зусиллями комуністич-
ного тоталітарного режиму. Політичних репресій зазнали учні вче-
ного, його однодумці в різних регіонах України.

У період утвердження комуністичної тоталітарної системи 
1933–1940 рр. науково-педагогічна діяльність та академічна дія- 
льність Д. І. Яворницького згорталася, а його українське інтелек-
туальне співтовариство втратило динаміку поступу, зазнало по-
літичного тиску і прямих політичних репресій з боку каральних 
органів комуністично-радянського режиму, а відтак і негативних 
трансформацій. Незважаючи на вкрай несприятливі обставини, 
народний академік не припиняв наукової діяльності, використо-
вував кожну можливість інтелектуального спілкування зі своїми 
однодумцями, до кінця життя залишився вірним служінню справі 
розвитку української національної науки та освіти.



ПІСЛЯМОВА

Далекий від думки, що ця праця вичерпує 
весь потенціал вивчення непересічної осо-
бистості Дмитра Івановича Яворницького. 

У ній лише одна дослідницька лінія, що віддзеркалює діяльність 
Д. І. Яворницького як визначного інтелектуала-комунікатора. 
Дійсно неперехідною історичною заслугою цього яскраво харак-
терного українського вченого і педагога стало формування і ста-
новлення навколо нього українського інтелектуального співтова-
риства, яке становило складну науково-освітньо-культурну мере-
жу індивідуальних, групових та колективних зв’язків, контактів, 
комунікацій, структур, інституцій, вертикальних і горизонталь-
них ліній взаємодії. Ця своєрідна уявна і водночас цілком реаль-
на інтелектуальна спільнота не була переобтяжена формальними 
стосунками, якимись регламентованими програмними чи статут-
ними документами, а об’єднувалася, насамперед, вічними загаль-
нолюдськими та національними цінностями.

Серед них виняткове значення мали такі, як не декларатив-
ний, удаваний, а дієвий, правдивий та щирий патріотизм, любов 
до рідної України та українського народу, послідовний національ-
ний демократизм слова і діла, сумлінне ставлення до своєї улю-
бленої професійної справи, товариська взаємодопомога, людська 
чесність та порядність. Маючи значною мірою неформальний 
характер, українське інтелектуальне співтовариство Д. І. Явор-
ницького стало виявом формування та становлення українсько-
го громадянського суспільства і української модерної нації. Воно 
об’єднувало людей незалежно від їх етнічного походження, соці-
альної чи професійної належності, або географічного місця про-
живання. Його діячі та симпатики мешкали в Наддніпрянщині та 
на Галичині, у Москві та Петербурзі, Варшаві та Празі тощо. Цін-
ності, котрі сповідували визнаний інтелектуальний лідер співто-
вариства Д. І. Яворницький та його однодумці, учителі, колеги та 
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учні, не знецінювалися за умов зміни політичних режимів. І за ро-
сійського царизму, і за комуністично-радянської системи визна-
чний український вчений і педагог, його інтелектуальне оточення 
зазнавали політичних переслідувань і моральних репресій, але ви-
являлися духовно незламними.

Запорукою цієї духовної міцності стала цілком визначена 
українська національна ідентичність вченого і педагога та його 
однодумців, що сформувалася й утвердилася за дуже непростих 
суспільно-політичних умов відсутності власної української дер-
жавності, функціонування російського імперського політичного 
режиму і відповідного освітньо-наукового і культурного простору, 
крізь товщу якого з великими труднощами пробивалося україн-
ське модерне. Щира любов до рідної землі та власного народу зу-
мовили життєвий і професійний вибір Д. І. Яворницького, голов- 
ним смислом якого стало служіння українській справі на широко-
му полі українознавства.

Не будучи членом українських політичних партій чи органі-
зацій, вчений і педагог зробив величезний внесок у сфері укра-
їнського національного культурництва, зокрема у галузях україн-
ської національної історії, археології, етнографії, фольклористи-
ки, краєзнавства, мови, літератури, музейної та архівної справи. 
І справа не тільки в суттєвому прирощенні знань у предметному 
полі цілої низки наук, а й у творенні українських інтелектуальних 
комунікативних зв’язків, які об’єктивно служили відродженню і 
збереженню історичної пам’яті, формуванню національної іден-
тичності та свідомості, а відтак і утвердженню української модер-
ної нації.

Звичайно, не можна ідеалізувати очільника розглядуваного 
інтелектуального співтовариства. В українському науковому спів-
товаристві Д. І. Яворницького піддавали критиці за окремі вади й 
недоліки наукових робіт, нерідко його підводило здоров’я, а вкрай 
несприятливі життєві, професійні та суспільно-політичні обста-
вини неодноразово породжували зневіру у власних силах. Усе це 
гальмувало динаміку інтелектуального поступу, але не могло зу-
пинити різнобічну діяльність вченого і педагога, яка переконливо 
доводила –  кращі представники української нації можуть проду-
кувати нові й оригінальні відкриття, ідеї, впроваджувати їх у соці-
альну практику, створювати своє модерне національно-культурне 
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середовище. Те, що було зроблено нашим визначним попередни-
ком, викликає величезну повагу і значною мірою не втратило ак-
туальності й сьогодні.

Зародження і розвиток українського інтелектуального спів-
товариства Д. І. Яворницького відбувалося в останній чвер-
ті ХІХ –  на початку ХХ ст. Тоді в таборі українських народолюб-
ців, до якого увійшов молодий харківський історик, спостерігав-
ся пошук нової ідеології, методології та організаційних форм, що 
позначилося на його інтелектуальній діяльності. Втім, головний 
напрям наукової діяльності, обраний Д. І. Яворницьким, –  істо-
рія запорозького козацтва –  був зумовлений його українським 
народолюбним світоглядом. Цей світоглядний і професійний ви-
бір обумовив формування його інтелектуального співтовариства, 
українського й науково-культурно-освітнього за своїм смислом і 
змістом.

Уже на перших внутрішніх етапах утворення цієї інтелекту-
альної співдружності українського вченого і педагога –  у харків-
ський (1877–1885) та петербурзький (1885–1892) періоди –  вона 
набула обрисів інтелектуальної мережі, котра мала вертикальні та 
горизонтальні лінії взаємодії, які вже вийшли далеко за межі яко-
гось одного регіону. У харківський період особистість Д. І. Явор-
ницького формувалася під впливом патріотично налаштованих 
професорів О. О. Потебні та М. Ф. Сумцова, у взаємодії з місце-
вими діячами української громади П. С. Єфименком, М. Ф. Ло-
бодовським, Д. П. Пильчиковим, Є. Х. Чикаленком, українським 
поетом-романтиком Я. І. Щоголєвим та ін. Свою роль відіграва-
ли дружні відносини з К. О. Білиловським, М. Є. Халанським.  
У Харкові Д. І. Яворницький започаткував тривалі зв’язки 
з видатними діячами українського театрального мистецтва 
М. Л. Кропивницьким, М. К. Садовським, М. К. Заньковецькою, 
П. К. Саксаганським та М. П. Старицьким. У цей же період заро-
дилися його багаторічні контакти з діячами з Катеринославщини: 
українськими народолюбцями Г. А. Залюбовським та Я. П. Но-
вицьким, українським громадським діячем, педагогом, письмен-
ником і викладачем Г. І. Маркевичем, збирачами української ста-
ровини Г. П. Алексєєвим, А. М. Миклашевським,  О. М. Полем та 
ін. Не менш важливе значення мало встановлення зв’язків із ча-
сописом «Киевская старина» та його редактором Ф. Г. Лебединце-
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вим. Усі зазначені контакти мали позитивний вплив на динаміку 
евристичної діяльності Д. І. Яворницького в архівосховищах, під 
час археологічних та етнографічних експедицій.

Нові творчі імпульси українське інтелектуальне співтова-
риство Д. І. Яворницького здобуло в петербурзький період його 
життя та діяльності. Особливе значення мало його спілкування 
в північній столиці імперії з видатним українським істориком-
народолюбцем М. І. Костомаровим. Становлення молодого укра-
їнського вченого та педагога відбувалося в процесі розвитку ін-
телектуальних зв’язків із діячами петербурзької української гро-
мади, зокрема з такими, як Г. С. Вашкевич, Д. Л. Мордовець, 
В. В. Тарновський з дружиною, П. Балицький, К. О. Білилов-
ський, П. М. Саладилов, О. Г. Сластіон, П. Я. Стебницький, 
В. Л. Беренштам та ін. У цей же час встановилися довготривалі 
дружні контакти з видатним українським та російським художни-
ком І. Ю. Рєпіним.

Взагалі петербурзький період характеризувався помітним 
піднесенням творчої активності Д. І. Яворницького. Водночас 
ця діяльність ученого супроводжувалася негативною оцінкою з 
боку імперської влади, яка стала на шлях обмежень його наукової 
та особливо педагогічної діяльності, закидаючи «сепаратизм» та 
«українофільство». Критичні оцінки праць історика, який пере-
живав період становлення, з боку ряду авторитетних представни-
ків української історіографії, зокрема В. Б. Антоновича, О. М. Ла-
заревського, Д. І. Багалія, не сприяли офіційному визнанню твор-
чого доробку вченого. За цих обставин підтримка власного інте-
лектуального співтовариства Д. І. Яворницького, яке формувало-
ся й утверджувалося, мало винятково важливе значення для його 
морально-психологічної підтримки.

Мережа українських контактів Д. І. Яворницького не при-
пиняла функціонування й за часів вимушеного «відрядження» в 
Туркестан (1892–1895) та під час перебування на службі в Царстві 
Польському (1895–1896), хоча інтелектуальні комунікації вчено-
го втрачали динамізм поступу.

Наприкінці ХІХ –  на початку ХХ ст. тривав московський пе-
ріод діяльності вченого і педагога, який характеризувався поміт-
ним розширенням кола його українського інтелектуального спів-
товариства, яке охоплювало українство обох столиць імперії, різ-
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ні українські регіони. У Москві Д. І. Яворницький співпрацю-
вав з українськими діячами С. В. Вагановим, А. Ю. Кримським, 
Ф. Сваричевським, представниками прогресивної російської ін-
телігенції, у тому числі В. О. Гіляровським, М. О. Соловйовим-
Несмєловим, М. Д. Телешовим, Д. І. та О. М. Тихомировими. Не 
припинялися плідні контакти з українськими діячами Петербур-
га, зокрема П. М. Саладиловим, П. Я. Стебницьким та ін.

У московський період Д. І. Яворницький підтримував ін-
телектуальні зв’язки з українськими істориками, етнографами, 
письменниками, мовознавцями, видавцями, композиторами, ар-
тистами, художниками тощо, кожного літа бував у Наддніпрянщи-
ні. У цьому контексті слід відмітити встановленням й підтриман-
ням плідних контактів українського вченого і педагога з М. В. Би-
ковим, С. І. Васильківським, Б. Д. Грінченком, М. А. Дмитрі-
євим, М. Ф. Комаровим, О. Я. Кониським, М. М. Коцюбин-
ським, О. Г. Сластіоном, М. С. Самокишем, Є. Х. Чикаленком, 
І. Л. Шрагом та ін. У цей час відбулося неофіційне визнання за-
слуг ученого рядом відомих діячів українського національно-
культурного руху та офіційне визнання із здобуттям магістерсько-
го ступеня в Казанському університеті.

Якісно нову динаміку набуло становлення української інте-
лектуальної мережі Д. І. Яворницького в катеринославський пе-
ріод його діяльності, який набув чітких організаційних змістів у 
зв’язку із переїздом ученого і педагога до Катеринослава в 1905 р. 
Інтелектуальні контакти Д. І. Яворницького набули інституційної 
системності в рамках певних наукових, культурно-просвітницьких 
та освітніх структур, насамперед таких, як Обласний музей імені 
О. М. Поля, Катеринославська учена архівна комісія, Катерино- 
славське товариство «Просвіта», українські часописи «Запоріжжє» 
та «Дніпрові хвилі», учительські курси тощо. Участь Д. І. Явор-
ницького в зазначених установах забезпечила колективну скла-
дову його української інтелектуальної комунікації, обумовила на-
лагодження й розгалуження як вертикальних (по лінії учитель –  
учні), так і горизонтальних (серед однодумців) контактів.

У цих інтелектуальних структурах діяльність Д. І. Явор-
ницького часто перетиналася з такими діячами, як В. О. Бід-
нов, С. А. Бродницький, Я. Г. Гололобов, В. В. Данилов, Д. І. До-
рошенко, А. Ф. Кащенко, М. Л. Кузьменко, С. О. Липків-
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ський, Я. П. Новицький, Т. М. Романченко, А. С. Синявський, 
В. І. Строменко, В. М. Хрінников та ін. Водночас інтелектуаль-
на діяльність українського вченого та педагога цього періоду була 
пов’язана з однодумцями з інших регіонів України. Серед них слід 
особливо згадати Лесю Українку та Олену Пчілку, Л. М. Жебуньо-
ва та Є. Х. Чикаленка, Л. М. Старицьку-Черняхівську та ін.

Переконливим свідченням інтелектуального авторите-
ту й визнання заслуг Д. І. Яворницького перед вітчизняною нау-
кою та освітою стало відзначення ювілею його 30-річної учено-
літературної діяльності 24 листопада 1913 р., який тривав упро-
довж чотирьох з половиною годин. Тоді ювіляру надійшло понад 
150 вітальних телеграм від самоврядних установ міст, ради музею, 
вчених архівних комісій, наукових товариств, товариств народних 
учителів, просвітянських товариств та їх філій, факультетів уні-
верситетів, класичних гімназій та духовних семінарій, військових 
гарнізону та групи послів. Слід відмітити персональні привітан-
ня від визначних діячів, зокрема М. С. Грушевського. Як україн-
ський вчений та педагог Д. І. Яворницький став визнаним ліде-
ром українського інтелектуального співтовариства краю. Можна 
без перебільшення стверджувати, що його наукова й педагогічна 
діяльність сприяла творенню українського науково-освітнього й 
культурного простору в Катеринославській губернії та в інших гу-
берніях Наддніпрянської України.

Непростий період Української революції та громадянської 
війни характеризувався подальшим розвитком інтелектуальних 
комунікацій Д. І. Яворницького. Це слід пов’язувати з його нау-
ково-педагогічною діяльністю професора на кафедрі історії міс-
цевого краю і Запоріжжя, що в 1918 р. почала функціонувати на 
історико-філологічному факультеті відкритого Катеринослав-
ського університету. В обстановці революційного піднесення ін-
телектуальні комунікації Д. І. Яворницького набули динаміки у 
сфері популяризації історичних знань, під час виступів на курсах, 
з’їздах, зібраннях та в товариствах.

До кола однодумців того часу, з ким співпрацював Д. І. Явор-
ницький в Катеринославі, належали В. О. Біднов, В. В. Благо-
надьожин, С. О. Липківський, А. С. Синявський, Ю. А. Фохт, 
О. М. Щербина та ін. Відомий дослідник історії запорозького ко-
зацтва зав’язав нові епістолярні контакти з ученими на держав-
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ній службі нової української влади (М. Ф. Біляшівський) та з мо-
лодими дослідниками (І. Я. Айзеншток), поряд із тим не припи-
няючи дореволюційних листовних зв’язків з українськими на-
уковцями (К. О. Білиловський, К. В. Болсуновський, В. Г. Ляс-
коронський, М. Ф. Сумцов та ін.). Науково-освітні комунікації 
Д. І. Яворницького періоду 1917–1920 рр. зробили свій помітний 
внесок у творення нового українського національного інтелекту-
ального простору.

У 1920-х –  на початку 1930-х рр. наукова й педагогічна діяль-
ність Д. І. Яворницького була спрямована на формування Дні-
пропетровської наукової школи з українознавства, важливими ін-
ституційними центрами якої стали Катеринославський–Дніпро-
петровський інститут народної освіти, Катеринославський –  Дні-
пропетровський крайовий історико-археологічний музей та Дні-
прогесівська археологічна експедиція. Ключову роль відігравало 
те, що Д. І. Яворницький очолював кафедральний осередок, який 
упродовж 1921–1933 рр., змінюючи назви (кафедра історії Укра-
їни –  кафедра історії України і історії місцевого краю –  кафедра 
історії України –  науково-дослідна кафедра українознавства –  
науково-дослідна кафедра преісторії України) стійко дотримував-
ся своєї українознавчої сутності, сприяючи формуванню наукової 
школи українознавства.

Уже в середині 1920-х рр. навколо Д. І. Яворницького сфор-
мувалося ядро патріотично налаштованих професорів, до якого 
входили насамперед М. Ф. Злотников, П. О. Єфремов, В. О. Пар-
хоменко, М. В. Бречкевич, а також молоді учені: А. В. Новак, 
І. С. Степанов, П. Є. Матвієвський, П. А. Козар, Ф. Сап’ян, 
В. А. Грінченко, В. Коломієць та ін. Розпочалася підготовка ка-
дрів вищої кваліфікації.

Особливо важливе значення для подальшого зміцнення 
українського інтелектуального співтовариства Д. І. Яворницько-
го мало започаткування ним науково-дослідної кафедри україно-
знавства при ВУАН (1924) та Наукового товариства в Катерино-
славі (1925), а також обрання відомого вченого та педагога членом-
кореспондентом ВУАН (1924) та дійсним членом ВУАН (1929).

У 1920-х рр. українська науково-освітня й культурна мережа 
вченого та педагога виходила далеко за межі Катеринославщини–
Дніпропетровщини. Д. І. Яворницький підтримував широкі інте-
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лектуальні контакти з українськими вченими Слобожанщини та 
Лівобережжя, Київщини, Волині та Поділля, Південної України, 
мав зв’язки з однодумцями в радянській Росії і навіть з україн-
ськими емігрантами за межами СРСР.

Однак уже у першій половині 1920-х рр. Д. І. Яворницький 
та його однодумці потрапили під нагляд Державного політично-
го управління. Наприкінці 1920-х –  на початку 1930-х рр. інтелек-
туальне коло дніпропетровських професорів, яке становило ядро 
його науково-освітньої мережі, було штучно зруйновано зусил-
лями комуністично-радянського тоталітарного режиму. Політич-
ним репресіям були піддані численні однодумці вченого та педа-
гога, його учні.

Утвердження тоталітарного режиму в радянській Україні зо-
крема та в СРСР взагалі спричинило відкриті нагінки стосовно 
Д. І. Яворницького, якого у 1933 р. позбавили можливості керува-
ти науково-дослідною кафедрою при ВУАН,  Дніпропетровським 
історичним музеєм та обвинувачували в «українському буржуаз-
ному націоналізмі». Навіть перебувати в його оселі, яка тривалий 
час була територією свободи для його однодумців, було відтепер 
небезпечно для життя.

Не випадково в 1933–1940 рр. науково-педагогічна діяль-
ність й академічна діяльність Д. І. Яворницького помітно згорта-
лася. Українське інтелектуальне співтовариство визначного вче-
ного та педагога зазнало неприхованого політичного тиску і пря-
мих політичних репресій з боку каральних органів комуністично-
радянського режиму, а відтак втратило динаміку розвитку. По-
при вкрай несприятливі обставини, Д. І. Яворницький не припи-
няв наукової діяльності, використовував будь-яку можливість для 
спілкування зі своїми однодумцями. Авторитет і популярність на-
родного академіка були такими високими, що сталіністи навіть за 
часів «великого терору» не наважилися знищити його фізично. До 
останнього свого подиху Дмитро Іванович залишився вірним іде-
алам українського національно-культурного розвитку, які й на по-
чатку ХХІ ст. залишаються вельми актуальними.



Пам’ятник на могилі академіка Д. І. Яворницького.  
Дніпропетровськ (1995)
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Дложевський С. С. 244
Дмитрієв М. А. 119, 120, 151, 282
Дмитро, св. 53
Добровольський А. В. 233, 245, 
246, 247 
Доброклонський О. П. 169
Доброскок Г. 175
Довнар-Запольський М. В. 161
Дорошенко Д. І. 8, 19, 47, 127, 162, 
163, 166, 170, 173, 180, 187, 188, 282
Дорошенко Н. М. 48, 157, 188
Дорошенко П., гетьман 162
Драгоманов М. П. 94, 172
Дубровський В. В. 239
Дурда Г., студент 27
Дурново П. М. 146
Езау І. Я. 147
Ерастов С. 175
Євреїнов Г. Є. 227
Євстаф’єв В. М. 209
Єжов М. І. 270
Єкшов В. В. 14, 17
Ємець М. К. 172
Єнджеєвич Є. 47, 48, 193, 199
Єфименко О. Я. 112, 113, 117
Єфименко П. С. 27, 60, 118, 280
Єфремов П. О. 213, 214, 219, 221, 
223, 227, 228, 236, 284
Жебуньов Л. М. 186, 283
Железняк М. М. 250, 259, 260
Житецький Г. П. 87, 99
Журба О. І. 8, 10
Заболотний Ф. 220
Забутний Х. 81
Закревський М. В. 162, 164
Залюбовський Г. А. 68, 69, 280
Заньковецька М. К. 69, 280
Заруба В. М. 8, 12, 15, 87, 91, 99, 220
Затонський В. П. 255, 256, 257, 259
Злотников М. Ф. 209, 210, 212, 213, 
218, 219, 220, 229, 284

Зуйченко П. І. 178, 252
Іваненко В. В. 2, 15, 22
Іваннікова Л. В. 9, 12, 63, 214
Іконніков В. С. 169
Казановський 53
Каковкіна О. М. 67
Калакура Я. С. 17
Калнишевський (Калниш) П. І. 81, 
82, 107, 223
Каманін І. М. 117
Каплуновський В. 33
Капустіна Н. І. 18, 20
Карпенко Г. А. 268
Карпенко-Карий І. К. 158
Карцова А. А. 65
Катерина ІІ 148
Кашкаров М. М. 212, 213
Кащенко А. Ф. 135, 170, 187,  
282
Квітка К. В. 249
Квітка-Основ’яненко Г. Ф. 41
Келлер Ф. Е. 126, 128
Кіров С. М. 259
Кісельова Ю. А. 14, 101
Кішка С. 88, 93
Клеоповський М. Ф. 54
Клінгенберг О. М. 155, 182
Ключевський В. Й. 102
Князев В. В. 140
Коваленко О. В. 13, 133, 157, 220, 
260, 269, 270
Ковальова І. Ф. 9, 15
Ковальський М. П. 10, 86, 163
Ковур А. А. 213
Кожушко Г. С. 120, 178, 179
Козар П. А. 213, 216, 217, 221, 222, 
232, 233, 235, 284
Кокіна В. П. 61, 75
Колесник І. І. 16, 23ś
Колпакова О. О. 14
Коломієць В. 222, 284
Коломієць І. Г. 269
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Комаров М. Ф. 12, 50, 51, 106, 109, 
282
Комстадіус 162
Кондратьєва І. Ю. 224
Кониський О. Я. 40, 108, 282
Копилов 150
Корбут Є. З. 81
Кордуба М. М. 99
Корж К. О. 187
Короленко В. Г. 109
Короленко П. 175
Короткий, студент 226
Корж М. Л. 266
Корш Ф. Є. 178
Коршун Ю. В. 221
Косач О. П. (Олена Пчілка) 103, 
118
Костенко М. І. 272
Костомаров М. І. 66, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 98, 117, 259, 281
Костомарови, подружжя 108
Костюк М. П. 18, 219, 222, 224, 
261, 262, 264, 265, 268, 274
Котляревський В. Ф. 250, 265
Котляревський І. П. 40
Котов К. Є. 53, 187
Коцюбинський М. М. 52, 114,  
282
Кочергін І. О. 12, 13
Кравченки, козацький старшин-
ський рід 121
Кравченко В. Г. 249, 250, 258
Кравчина І. 82
Кравцов Й. А. 121
Красицький Ф. С. 48
Краснощоков С. А. 88
Кривенко М. М. 250
Кривинюк М. В. 155
Кривинюк О. П. 170
Криволап К. І. 251
Кримський А. Ю. 54, 103, 200, 214, 
262, 263, 265, 266, 282

Кропивницький М. Л. 34, 35, 40, 
64, 69, 77, 82, 109, 280
Кузьменко М. Л. 135, 170, 172, 176, 
282
Куліченко А. Ф. 186
Куліш П. О. 41, 115, 116, 178
Курилов В. В. 12, 126, 128, 131, 132, 
134, 138, 139, 140, 147, 152
Курінний П. П. 242, 273
Кучугура-Кучеренко І. Й. 178, 179
Ладиженська, директор музею 268
Лазаревський О. М. 86, 87, 99, 100, 
117, 281
Лаппо-Данилевський О. С. 198
Лебедєв М. І. 195
Лебединцев Ф. Г. 29, 70, 72, 74, 76, 
280, 281
Лебедь П. П. 273
Левицький В. Л. 39
Ленін В. І. 264
Лесевич В. В. 109
Лещенко В. 176
Линниченко І. А. 87
Липа І. Л. 124
Липенський М. П. 60
Липківський С. О. 172, 173, 174, 
176, 194, 282, 283
Лисенко М. В. 98, 99, 115, 118, 119
Лисий М. 178
Личко І. 176
Лобода А. М. 214
Лободовський М. Ф. 14, 61, 280
Локоть Ф. В. 177
Луначарський А. В. 213
Луценко М. В. 13
Лучицький І. В. 117
Лучка Л. М. 13, 111
Любавський М. К. 195, 199, 200
Любарський І. 243
Ляскоронський В. Г. 206, 284
Львова О. І. 176
Мазепа Іван 108 
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Мазепа Ісаак 175
Майдачевський О. Л. 244
Максимович М. О. 172, 227, 253
Максимовський, генерал 29
Мамай, козак 153
Малама 161
Малама В. В. 165
Малама В. І. 140
Малинка П. О. 134
Манжура І. І. 205, 244
Марія Діва 265
Маркевич А. І. 161
Маркевич Г. І. 31, 67, 70, 71, 75, 86, 
141, 280
Маркович Я. А. 117
Маркс К. 264
Маринич Г. В. 158
Маслов М. В. 172
Матвієвський П. Є. 221, 222, 224, 
235, 284
Матюшенко І. 193
Махно Н. І. 192
Мельник-Антонович К. М. 126
Миклашевський А. М. 64, 65, 66, 
70, 77, 280
Миклашевський М. І. 128, 137, 
140, 147, 160
Микола ІІ 165, 169, 186
Мирний Панас 39, 96
Митрофаненко Ю. С. 14
Митрус Т. С. 187
Михайлів Ю. С. 52, 183, 184, 208
Мицик Ю. А. 8, 9, 10, 15
Мізко, рід 164
Міллер Д. П. 149
Міллер М. О. 233, 235
Міхєєв Ф. І. 70, 85
Міхновський М. І. 167
Мордовець (Мордовцев) Д. Л. 41, 
73, 78, 97, 102, 109, 110, 281
Мороз В. С. 13
Музичко О. Є. 17

Надхин Г. П. 252
Назаренко Г. С. 267
Науменко В. П. 70
Нейдгарт О. Б. 147, 148, 150, 170
Нестерець П. Л. 268
Нечай О. О. 22
Никифоров В. М. 76
Нідерле Л. 198
Новак А. В. 220, 221, 284
Новицький К. Я. 35
Новицький М. К. 187
Новицький Я. П. 9, 12, 31, 32, 34, 
35, 36, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 74, 77, 
78, 79, 81, 82, 83, 84, 98, 134, 162, 
164, 214, 280, 283
Огієнко І. І. 260
Олександр ІІІ 61
Онищенко М. Г. 269
Онопрієнко В. І. 17
Охріменки 156
Павловський Б. Ф. 127
Павловський П. І. 204
Палей А. Р. 201
Палладін О. В. 258, 262, 273
Панафутін Г. І. 132
Панч П. 193
Пархоменко В. О. 213, 226, 227, 
228, 235, 236, 284
Пасюга С. А. 178, 179
Патлань В. 220
Перетц В. М. 159
Перкова А. І. 9, 10, 13, 16, 17, 154
Петро, Апостол 39
Петров М. Н. 28
Петровський Г. І. 213, 241, 257
Петровський М. Н. 249
Петровський Ю. А. 268
Петрушевський В. Ю. 127, 180
Пильчиков Д. П. 28, 34, 61, 280ś
Піцик О. В. 17
Плевако М. А. 203
Подосинников М. І. 157
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Погрібняк М. 220
Полонська-Василенко Н. Д. 8, 55, 
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 
263, 265, 274
Поль О. М. 3, 12, 13, 21, 48, 49, 64, 
65, 67, 68, 79, 125, 126, 127, 129, 
130, 141, 145, 147, 149, 150, 151, 
152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 163, 165, 169, 175, 179, 189, 
190, 197, 236, 242, 248, 251, 253, 
255, 280, 282
Поль О. С. 154
Попов Л. К. 93
Портнов А. В. 15
Посохов C. І. 2, 17, 22
Потапенко В. 175
Потебня О. О. 27, 59, 60, 62, 77, 
101, 261, 280
Потьомкін Г. О. 127, 143, 148, 231
Преображенський Ф. О. 91
Пржиборовський С. В. 113
Пронченко М. С. 271
Прохоренко І. М. 53
Пчілка Олена 149, 154, 158, 283
Ревуцький Д. М. 243
Редін Є.К. 147
Рєпін І. Ю. 53, 56, 78, 177, 224, 260, 
265, 266, 267, 273, 281
Рєпіна В. І. 56
Рибка А. 179
Рильський М. Т. 20, 248, 249
Ринський С. Й. 228, 266
Родзянко М. В. 128, 130, 132, 140, 147
Романенко А. 44
Романченко Т. М. 157, 159, 180, 
187, 237, 283
Рудинський М. Я. 242
Рудницький А. 236
Рудченко І. Я. (Білик Іван) 39, 96
Савчук В. С. 10, 12, 15, 17
Сагайдачний П. 88, 119, 164, 189, 
223, 166, 189

Садовий Є. П. 269
Садовський М. К. 69, 158, 280
Саксаганський П. К. 69, 77, 158, 
280
Саладилов П. М. 51, 73, 78, 95, 102, 
113, 123, 281, 282
Самокиш М. С. 107, 108, 173, 282
Сандецький Г. К. 132
Сап’ян Ф. 222, 284
Сахненко Д. 188
Сахновський О. Ф. 157
Сваричевський Ф. 103, 282
Світленко С. І. 2, 13
Семенко Ю. С. 263
Семіон, єпископ Катеринос-
лавський і Таганрозький 147
Сергієв М. К. 220, 223, 224
Синельников О. М. 33, 161
Синявський А. С. 12, 19, 120, 126, 
127, 128, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 147, 160, 161, 162, 163, 
164, 166, 170, 172, 173, 180, 194, 
204, 236, 241, 243, 283
Синявський О. Н. 239
Сипягін В. О. 70
Ситнік В. А. 22
Сінкевич Г. 48
Сірко І. 88, 95, 97, 101, 107, 134, 177
Скальковський А. О. 67, 98, 198
Скопін І. 110
Скоропадський П. 54, 204, 205
Скриленко А. А. 144, 151
Скрипник М. О. 255
Скубицький Т. 221
Слабченко М. Є. 231, 244, 245
Сластіон Г. Д. 43
Сластіон О. Г. 9, 44, 77, 78, 79, 109, 
110, 112, 120, 281
Смолічев П. І. 233, 243
Сокіл В. І. 225
Сокіл М. 19
Соловйов М. О. 104,105, 282
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Соловйов О. 216
Соловйов-Несмєлов М. О. 104, 
105, 282
Сольський Х. П. 148
Соляник В. С. 220, 234
Сочинський П. М. 119
Старицька-Черняхівська Л. М. 175, 
283
Старицький М. П. 69, 106, 107, 280
Стародубов К. Ф. 193
Стасюк М. М. 174, 175
Стебницький П. Я. 73, 111, 281, 
282
Степанов І. С. 209, 220, 221, 267, 
284
Стоюніна М. М. 76
Стрижевська Ф. П. 179
Строменко В. І. 45, 133, 134, 135, 
174, 283
Струнников М. І. 48, 158, 265
Суворін О, С. 98
Сукачов С. В. 91
Сулима-Бичихина Т. С. 243
Сумцов М. Ф. 27, 52, 59, 60, 61, 62, 
64, 101, 161, 162, 173, 207, 209, 280, 
284
Сучков С. М. 128, 132
Таранущенко С. А. 238
Тарновська С. В. 73, 74, 281
Тарновський В. В. 73, 74, 78, 81, 82, 
84, 116, 281
Татарин Т. Д. 187
Телешов М. Д. 104, 282
Терновський М. М. 25
Терновські, рід 24
Терпигорєв О. М. 183
Тимофєєв В. П. 84
Тимошенко Я. П. 20
Тихомиров Д. І. 103, 104, 282
Тихомирова О. М. 104, 282
Ткаченко Б. 216
Ткаченко М. М. 261

Ткаченко М. Т. 243
Тобілевичі, брати 158
Толстой Л. М. 105
Толстиков О. Я. 147, 148
Тронько П. Т. 19
Труба І. М. 194, 203, 204
Уваров О. С. 198
Уварова П. С. 30, 136, 138, 140, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 
Удод О. А. 15
Українка Леся 155, 156, 283
Ульяновський В. І. 10
Урусов М. П. 112, 166, 181
Урусова В. Г. 191
Фабр А. Я. 154
Федоровський О. С. 236
Федяєв І. 263
Фідровський В. М. 268
Філатов В. П. 263, 264
Філатова О. Е. 22
Філоненко, запорожець 34 
Філонов Б. Г. 34, 69
Фохт Ю. А. 54, 200, 283
Франк Д. Б. 268
Франко І. Я. 40
Халанський М. Є. 59, 60, 101, 152, 
280
Харцієв В. А. 127
Хатаєвич М. М. 270
Хмельницький Б. 25, 36, 107
Хоткевич Г. М. 112, 113
Хрінников В. М. 172, 177, 178, 184, 
185, 186, 283
Христос Ісус 39, 265
Царюк І. Д. 268
Чабан М. П. 12, 18, 19
Чайкін І. І. 70, 93, 94
Чайковський А. Я. 175
Чалий 107
Чапля (Чапленко) В. К. 235, 271
Часник Ф. О. 195
Ченцов В. В. 15, 270
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Чередник Н. Г. 17
Чернієнко Д. А. 121
Черняхівський Г. Г. 127, 180
Чернявський Д. Ф. 201, 221
Чехов М. В. 136
Чигиринський С. О. 268
Чикаленко Є. Х. 8, 10, 19, 28, 34, 
35, 61, 115, 116, 181, 186, 280, 282, 
283
Чуб Ю. Я. 242
Чуб Я. К. 244
Чубар В. Я. 241, 257
Шаповал І. М. 7, 200, 220, 257
Шарай К. О. 194
Швидько Г. К. 12, 15
Шевченко К. С. (Кривоший-Шев-
ченко) 157
Шевченко Т. Г. 35, 37, 40, 41, 61, 
78, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
119, 123, 135, 161, 164, 165, 177, 
178, 180, 181, 182, 183, 186, 201, 
244, 253, 266, 272, 273
Шемет В. М. 185
Ширшов 174
Шміт Ф. І. 242
Шраг І. Л. 113, 118, 282
Шубравська М. М. 7, 49, 62, 86, 90, 
102
Шудрик, студент 225
Шульгин А. Я. 204
Щоголєв Я. І. 32, 61, 64, 66, 67, 75, 
81, 88, 205, 280
Щербина О. М. 200, 283
Юзефович В. М. 84, 85
Юр’єв М. О. 268
Яворницька (Буракова) С. Д. 26, 
73, 197, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 
263, 264, 265, 276, 274, 275
Яворницька Г. М. 24
Яворницький (Еварницький) Д. І. 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 
281, 282, 283, 284, 285, 286
Яворницький І. Я. 24, 75 
Яворницький Я. Ф. 24 
Яворський М. І. 231
Ягельська Т. А. 22
Якимюк Д. І. 268
Якунін В. В. 181
Ястребов В. М. 87, 99
Яценко В. Я. 14, 195
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Августинівка, село 233
Александрія, місто 155
Афіни, місто 155
Баку, місто 94
Бахмутський, повіт  
Катеринославської губернії 157
Берислав, місто 80
Берлін, місто 132
Богодар, село 68
Богополь, місто 80
Бодаківка, село Миргородського 
повіту Полтавської губернії 134
Будаківка, село 117
Будиловський, дніпровський по-
ріг 81
Бухара, 96
Варшава, місто 24, 90, 96, 97, 98, 
121, 278
Верхній Салтов, село Харківської 
губернії 142
Верхньодніпровськ, місто 156, 216
Верхньодніпровський, повіт  
Катеринославської губернії 149, 157
Веселе, село Олександрівського 
повіту Катеринославської губер-
нії 133
Веселе, село Запорізького району 
272, 274
Веселе, село Харківського повіту 
Харківської губернії 71
Вовча, місто 240
Вовчанський, повіт Харківської 
губернії 71
Вознесенськ, місто 80
Войськове, село 236
Волинь 257, 277, 285

Володимир-на-Клязьмі, місто 42
Волоське, село 236
Вольності Війська Запорозького 
29, 71, 244
Вольності Війська Запорозько-
го Низового 36, 42, 63, 72, 82, 85,  
119
Вороне, село Новомосковського 
повіту 65, 70 
Воронеж, місто 138
Галичина 9, 25, 33, 80, 148, 278
Гард 80
Гелуан, місто 155
Гетьманщина 257
Греція 155
Григорівка, село Олександрійсько-
го повіту Катеринославської гу-
бернії 93
Гур’єв, містечко 161, 178
Діївка, село 181
Дніпрельстан 242, 245, 249
Дніпро, річка 19, 32, 36, 63, 81, 125, 
141, 150, 159, 160, 188, 193, 216, 
218, 224, 225, 242, 264, 274
Дніпрові пороги 150, 161, 218, 224, 
236, 239, 241, 242, 243, 272, 274
Дніпродзержинськ, місто 260
Дніпропетровськ, місто 6, 7, 8, 9, 
56, 77, 219, 222, 231, 233, 234, 235, 
236, 237, 242, 244, 250, 256, 258, 
260, 266, 269, 271, 273, 286
Дніпропетровська, область 19, 20, 
266
Дніпропетровський, округ 227
Дніпропетровщина 236, 255, 275, 
277, 284
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Дубовий, хутір Олександрівського 
повіту Катеринославської губернії 
79, 88
Екатеринослав 231
Європа 89
Єгипет 155, 156
Єлисаветград 79, 81
Єлисаветградщина 14
Житомир 38, 249
Жовті Води 161
Задунайська Січ 192
Запоріжжя 8, 11, 49, 67, 72, 91, 99, 
102, 106, 120, 122, 124, 165,171, 220, 
231, 245, 247, 248, 254, 272, 276, 283
Запорожжя 27, 28, 31, 32, 42, 44, 45, 
55, 60, 63, 64, 70, 73, 80, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 90, 91, 98, 105, 119, 120, 
124, 148, 150, 152, 158, 166, 167, 
168, 170, 173, 175, 177, 189, 198, 
205, 208, 214, 218, 230, 252, 273, 274
Запорозька республіка 250
Запорозька Січ 62, 81, 99, 148, 188, 
194, 218, 252, 266, 273, 274
Запорозький край 101, 126, 189
Запорізький, район 273
Запорозькі Вольності 81
Запорозькі Січі 80, 219, 276
Звонецьке, село 82, 236
Землі Вольностей Війська Запо-
розького 246
Землянка, село Бахмутського пові-
ту Катеринославської губернії 157
Зміїв, місто 24
Зміївський, повіт Харківської гу-
бернії 24
Йордан, річка 256
Іванівка, село Слов’яносербського 
повіту 113
Ізмаїл, місто 159
Ізюм, місто Харківської губернії 
45, 174
Кавказ 235

Каїр, місто 155
Каліш, місто 121
Кам’янець-Подільський 38, 199, 
243
Кам’янка, село 158, 181
Кам’яний Затон, урочище 218
Кам’янське, село 260
Камишна, село Миргородського 
повіту Полтавської губернії 105, 
127, 128, 135
Канів, місто 119
Капулівка, село 82, 134
Катеринодар, місто 136
Катеринослав, місто 3, 6, 8, 11, 12, 
13, 14, 19, 21, 37, 44, 45, 47, 52, 53, 
67, 68, 69, 70, 71, 79, 80, 81, 85, 90, 
92, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 126, 
127, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 142, 143, 144,145,146,147, 
148, 150, 151, 152, 156, 158, 159, 
160, 161,165, 168,169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 193, 194, 197, 199, 200, 
202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
211, 218, 219, 221, 222, 226, 228, 
231, 238, 242, 244, 248, 252, 253, 
270, 282, 284
Катеринославська, губернія 38, 54, 
61, 66, 69, 88, 93, 98, 130, 133, 136, 
141, 149, 154, 157, 162, 170, 171, 
179, 181, 197, 202, 205, 250, 283
Катеринославський, повіт Кате-
ринославської губернії 44, 149, 
179, 194
Катеринославщина 12, 50, 62, 90, 
94, 106, 118, 130, 134, 138, 154, 161, 
175, 177, 181, 183, 189, 195, 203, 
206, 214, 236, 255, 277, 280, 284, 287
Качанівка, село 82
Київ, місто 7, 20, 33, 46, 61, 62, 70, 
74, 77, 80, 92, 98, 99, 100, 107, 108, 
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109, 115, 118, 138, 144, 159, 163, 
167, 176, 180, 188, 200, 203, 204, 
208, 211, 217, 230, 239, 241, 243, 
244, 245, 249, 257, 258, 259, 262, 
263, 266, 269, 273, 274
Київська Русь 228
Київщина 255, 277, 285
Кінські Води 149
Кінські Роздори, село Олексан-
дрівського повіту Катеринослав-
ської губернії 179 
Кічкас, село 63, 224, 223, 224, 245, 
246, 263
Кодак, фортеця 82, 236
Кодацький, дніпровський поріг 
159, 160, 189
Котовка, село Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії 
68, 80, 81, 90, 98, 159
Краснопілля, село Олександрій-
ського повіту Катеринославської 
губернії 54
Кременчук, місто Полтавської гу-
бернії 179
Кривий Ріг, місто 79, 80
Крим 179, 206
Кринички, село 174
Кубань 175
Кушугумівка, село Катеринослав-
ської губернії 93
Ленінград, місто 256, 259
Лівобережжя 255, 277, 285
Лоцманська-Кам’янка, село 188, 
194, 236
Лубни, місто 185
Любимівка, село 216
Львів, місто 92, 170
Мала Росія 122
Малоросія 43, 83, 91, 105
Мандриківка, село 236
Мануйлівка, село 181, 184
Мелітополь 120

Мелітопольський, повіт Таврій-
ської губернії 149
Миколаїв, місто 79, 80, 168
Миколаївське-Наддніпрянське, 
село 236
Миргород 99, 111, 121, 244
Миргородський, повіт Полтав-
ської губернії 128, 134, 139
Москва 7, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
52, 71, 72, 74, 90, 97, 99, 101, 102, 
103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 
120, 121, 123, 124, 125, 134, 135, 
137, 139, 140, 141, 163, 178, 184, 
208, 228, 235, 237, 271, 278, 282
Муравський, запорозький шлях у 
Катеринославській губернії 69
Наддніпрянська, Україна 41, 58, 
91, 102, 119, 283
Наддніпрянщина 6, 7, 13, 37, 58, 
62, 70, 76, 79, 86, 87, 98, 99, 100, 
103, 106, 115, 119, 121, 124, 134, 
179, 183, 273, 278, 282
Надпоріжжя 246
Нева, річка 111
Ненаситець, дніпровський поріг 135
Нижній Новгород 178
Нижня Писаревка, село Вовчан-
ського повіту Харківської губер-
нії 71
Ніжин, місто 206
Нікополь, місто 80, 81, 82, 88, 134, 
217, 218
Нікопольська, округа 217
Нова Запорозька Січ 98, 99, 192, 
221
Новомиргород, місто 80
Новомосковськ, місто 81, 88, 145, 
181, 264
Новомосковський, повіт Катери-
нославської губернії 68, 70, 80, 81, 
98, 130, 149, 159
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Новопетровськ, місто 161
Новопетровська, фортеця 178
Новоросійський край 89, 92
Новочеркаськ, місто 138
Одеса, місто 8, 14, 33, 51, 62, 65, 66, 
67, 90, 106, 109, 111, 123, 124, 138, 
142, 143, 163, 244, 245
Олександрівськ, місто 63, 70, 80, 
83, 84, 134, 226
Олександрівський, повіт Катери-
нославської губернії 60, 66, 70, 88, 
134, 149, 179, 194 
Олександрійський, повіт 54, 76, 93
Олександрія, місто Херсонської 
губернії 44, 76, 79, 80, 178
Ольвіополь, місто 79, 80
Ольвія, місто 80
Оріль, річка 81, 149
Оренбург, місто 161, 178
Орська, фортеця 161
Павлоградський, повіт Катери-
нославської губернії 149, 194
Пальміра 36
Переволочанська, фортеця 161
Петербург, місто 7, 9, 36, 72, 74, 76, 79, 
83, 84, 86, 92, 98, 109, 113, 124, 278, 282
Петропавлівка, село 220
Південна, Наддніпрянщина 63
Південна, Україна 50, 56, 69, 76, 
206, 243, 257, 279, 285
Південно-Західне Запорожжя 81
Південь, України 246
Північна, Пальміра (Санкт-
Петербург) 37
Південна, Росія 105
Південна, Україна 75, 255, 277
Поділля 255, 277, 285
Подільська, губернія 158
Подніпров’я 48
Покровське, село Олександрів-
ського повіту Катеринославської 
губернії 60, 66, 70, 83, 135

Полтава, місто 38, 86, 92, 102, 111, 
112, 119, 120, 138, 142, 151, 161, 
163, 181, 201, 207
Полтавська, губернія 45, 128, 134, 
139, 141, 179
Полтавщина 44, 62, 118
Польща 90, 235, 237, 238
Правобережна, Україна 75, 248
Прага, місто 251, 252, 278
Привольне, село 234
Придніпров’я 115
Придніпровський край, 125
Прилуки, місто 201
Радянська, Україна 57
Річ Посполита 48
Ромни, місто 111, 120
Російська, імперія 35, 41, 71, 153
Росія 13, 35, 92, 198, 214, 277, 285
Сагайдачний, запорозький шлях  
у Катеринославській губернії 69
Самара, річка 149, 264, 266
Самарканд, місто 93, 94, 95
Самарський, монастир 161
Самарь, місто 79
Санкт-Петербург, місто 33, 35, 36, 
37, 38, 39, 42, 64, 71, 72, 73, 78, 79, 
84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 
103, 109, 110, 111, 112, 123, 134, 
146, 174, 175
Сахара, пустеля в Африці 76, 77
Свистуново, село 70
Севастополь 152
Середня Азія 10, 91, 93, 94, 95
Сімферополь, місто 138
Січ 36, 51, 67, 82, 118, 206, 230
Січеслав, місто 195
Сквира, місто 206
Слобідська, Україна 49
Слов’яносербський, повіт 113 
Слобожанщина 60, 69, 236, 255, 
277, 285
Соловецький, монастир 43, 90
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Соловецький, острів 81
Соловки 82
Сонцівка, село Харківського пові-
ту 24, 26
СРСР 236, 270, 277, 285
Старокодацька, фортеця 189
Степ 228
Степова, Україна 55, 214, 225, 241, 
252, 253
Суми, місто 60
Суслівка, хутір 216
Східна, Європа 227
Таврійська, губернія 149, 250
Таганрог, місто 233
Ташкент, місто 91, 93, 94, 136
Тмутаракань 228
Томаківка, село Катеринослав-
ського повіту 44, 204
Томськ, місто 136
Туркестан 3, 10, 92, 93, 96, 102, 124, 281
Туркестанський, край 89
Украйна 44, 47, 49, 79, 109, 148
Україна 6, 7, 8, 10, 11, 13, 20, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 
44, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 
62, 73, 76, 77, 78, 84, 89, 90, 91, 92, 
94, 98, 99, 101, 104, 105, 108, 110, 
114, 115, 116, 118, 121, 123, 131, 
150, 153, 169, 171, 173, 176, 189, 
198, 202, 206, 208, 209, 210, 213, 
216, 218, 219, 221, 222, 223, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 235,236, 237, 238, 239, 241, 242, 
245, 251, 254, 255, 256, 260, 262, 
263, 266, 267, 268, 271, 274, 275, 
276, 277, 279, 283, 284, 285
Українська держава 269
Уральськ, містечко 178
УРСР 272, 277
УСРР 238, 257, 258
Фалєєвка-Садова, село Херсон-
ської губернії та повіту 92

Федорівка, село 234
Феодосія 208
Фінляндія 29, 269
Харків 25, 30, 33, 59, 60, 61, 62, 64, 
65, 66, 69, 70, 71, 74, 75, 81, 85, 86, 
88, 90, 92, 108, 109, 136, 137, 138, 
150, 157, 163, 180, 203, 205, 207, 
208, 213, 215, 224, 236, 237, 238, 
240, 242, 245, 247, 257, 263, 272, 280 
Харківська, губернія 24, 71, 142, 
174, 203
Харківський, повіт 24, 71
Харківщина 13, 238, 240, 242 
Херсон 80, 93, 163, 246
Херсонська, губернія 141, 178
Херсонщина 50, 62, 106
Хівинський, край 93
Хортиця, острів 81, 82, 83, 224, 230
Хрести, село Черкаської округи 
247
Царство Польське 3, 10, 24, 92, 98, 
102, 124, 281
Чапліно, залізнична станція 85
Черкаси 247
Черкаська, округа, 247
Черкащина 247
Чернігів 38, 111, 113, 114, 116, 117, 
118, 120, 138, 150, 163
Чернігівська, губернія 81
Чернігівщина 244
Чорний ліс 79, 80
Чортомлицька, Січ 82
Ясинувата, залізнична станція 157
Яцова, могила 65



RESUME�

The monograph represents the activities of D. I. Yavornytsky as a 
scholar and a teacher in the Ukrainian intellectual community, which 
was a complex scientific, educational and cultural network of the in-
dividual, group and collective connections, contacts, communications, 
structures and institutions, vertical and horizontal lines of cooperation 
between all these components. It is an imaginary but fairly real com-
munity, which was united by the eternal universal and national values. 
It became a disclosure of the Ukrainian civil society and of the Ukrai-
nian modern nation formation. The community united people with-
out reference to their ethnic origin, social or professional membership, 
geographical place of residence. Its actors and sympathizers lived in the 
Dnieper Ukraine and Galicia areas, in Moscow, Saint-Petersburg, War-
saw, Prague etc.

Values professed by D. I. Yavornytsky as a recognized intellectual 
community’s leader and his supporters, teachers, colleagues and stu-
dents did not devaluate under different political regimes. Under czar-
ism and the communist Soviet system this prominent Ukrainian scholar 
and teacher as well as his intellectual encirclement experienced politi-
cal persecutions and moral repressions, but were internally adamantine. 
Strong Ukrainian national identity became the guarantee of this internal 
strength.

Yavornytsky contributed greatly into Ukrainian national cultural 
life, in particular in Ukrainian national history, archaeology, ethnolo-
gy, folkloristic, local history, language, literature, museum and archive 
spheres. These activities of the scholar promoted substantial augment of 
knowledge in the field of social studies and creation of Ukrainian intel-
lectual communication ties, which objectively served to the revival and 
concerning of historical memory, formation of the National identity and 
consciousness and then contributed into the process of Ukrainian mod-
ern nation formation.

The formation and development of the Ukrainian intellectual com-
munity, that surrounded D. I. Yavornytsky, took place in the last quar-
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ter of XIXth and at the beginning of the XXth centuries during Kharkiv 
(1877–1885) and Saint-Petersburg (1885–1892) periods, when it got 
the intellectual network shape. This network did not discontinue its de-
veloping during the forced “assignment” of D. I. Yavornytsky to Turke-
stan (1892–1895) and his work in Russian Poland (1895–1896), even 
though the intellectual communications of the scholar were losing dy-
namism. At the end of the XIXth  – the beginning of the XXth there was 
“Moscow period” of this scholar`s activity. It can be described as a pe-
riod of significant enlargement of his Ukrainian intellectual community 
circle. D. I. Yavornytsky`s Ukrainian intellectual network got qualita-
tively new dynamics during “Katerynoslav period” of his activity, which 
brought clear organizational content after his moving to Katerynoslav 
in 1905. 

The controversial period of the Ukrainian Revolution and Civ-
il War caused further development of D. I. Yavornytsky`s  intellectual 
communications. They got dynamics in the sphere of historical knowl-
edge popularization when he taught  at the courses, participated in 
congresses, assemblies and societies. In the 1920s – the early 1930s 
D. I. Yavornytsky`s  scholarly and teaching activities were directed to the 
formation of Dnipropetrovsk school of Ukrainian studies. In the 1920s 
Ukrainian scientific, educational and cultural network of the scholar 
and teacher went out far from Katerynoslav (Dnipropetrovsk) region. D. 
I. Yavornytsky had wide intellectual contacts with the Ukrainian schol-
ars from Sloboda Ukraine, Left-bank Ukraine, Kyiv region, Volhynia, 
Podolia, Southern Ukraine. He kept in touch with colleagues from the 
Soviet Russia and even with Ukrainian immigrants background repre-
sentatives from outside the USSR.

During 1933 – 1940 scholarly and teaching activities of D. I. Yavor-
nytsky were decreasing that happened due to strengthening of the totali-
tarianism in Ukraine. At that time the historian  was a subject of a politi-
cal hunting. However, till the last day of his life Dmytro Ivanovych was 
dedicated to the ideals of the Ukrainian national and cultural develop-
ment that is still very important for the Ukrainian society at the begin-
ning of the XXIst century. 
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