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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. У сучасній національній історичній 

науці неабиякого значення набувають біографічні дослідження видатних 

представників української нації. У період розбудови української незалежності 

зростає глибокий науковий інтерес до багатьох раніше заборонених, а то й 

просто забутих, маловідомих активних діячів національно-визвольного руху в 

Україні. Особливий інтерес викликає непересічна постать Миколи 

Миколайовича Аркаса. На сьогодні вже відомим є факт того, що М. Аркас – це 

видатний український історик, композитор, поет, фольклорист, етнограф, 

педагог, громадський діяч, засновник і перший голова Миколаївської 

«Просвіти», меценат, людина різнобічних талантів, справжній патріот рідного 

краю, України, який навічно увійшов в історію Миколаївщини, історію 

України. Однак далеко не завжди його місце, роль та заслуги перед українським 

народом визнавалися. І в царські, і в радянські часи його спадщина не 

досліджувалась і практично замовчувалась. Ім’я цього видатного українця 

досить довго перебувало в несправедливому і невиправданому забутті. 

У радянську добу про М. Аркаса вперше написали, а згодом і заговорили 

тільки як про композитора наприкінці 1950-х рр., за хрущовської «відлиги». 

Офіційна оцінка його історіографічної спадщини проголошувала, що він 

перебував під впливом буржуазно-націоналістичних концепцій. Це відлякувало 

від нього як дослідників, так і зацікавлених громадян. Значення спадку 

М. Аркаса було переглянуто лише зі здобуттям Україною незалежності та 

становленням суверенної історичної науки. Саме тоді розквітло й 

історіописання Аркасіани: життєдіяльності, творчості, багатющого спадку 

Аркасів. Однак узагальнювальних праць з цієї теми не створено й донині. 

Необхідність узагальнити титанічну комплексну діяльність та спадщину 

видатного українця зумовлює актуальність обраної теми, що полягає в потребі 

осмислення історичного вкладу М. Аркаса як у розвиток національної 

культури, так і визвольні змагання українського народу. До того ж його 

вагомий внесок сприяє сучасному національно-культурному відродженню, 

державній розбудові України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 

напрям дослідження пов’язаний з розробкою планової наукової теми: «Історія 

Півдня України в модерний та новітній час у контексті загальноісторичного 

розвитку» (державний реєстраційний номер 0115U004380), що здійснюється 

кафедрою історії Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. Тема дисертації затверджена вченою радою 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

(протокол № 10 від 28 травня 2013 р.) та зареєстрована в Українському 

інституті науково-технічної експертизи та інформації за № 0118U006593. 
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Об’єктом дослідження є особистість Миколи Миколайовича Аркаса – 

українського історика, композитора, громадсько-політичного діяча. 

Предметом роботи є діяльність М. Аркаса на ниві українського 

національно-культурного відродження. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі опрацювання 

залучених до наукової роботи історичних джерел і здобутків історіографії 

об’єктивно, всебічно й комплексно проаналізувати культурну, науково-

просвітницьку та громадсько-політичну діяльність і творчість М. Аркаса, 

дослідити його місце і роль у національно-культурному і громадсько-

політичному житті суспільства. 

Для реалізації мети поставлені такі дослідницькі завдання: 

– окреслити стан наукового висвітлення теми, специфіку й інформативні 

можливості джерельної бази, методологічну основу дослідження; 

– дослідити родовід Аркасів та виокремити життєпис М. Аркаса; 

– розкрити внесок М. Аркаса в розвиток української історичної думки; 

– оцінити внесок М. Аркаса в музичну і літературну творчість; 

– визначити роль педагогічної та громадсько-виховної діяльності 

М. Аркаса у пробудженні людської свідомості й активності; 

– конкретизувати коло питань, які потребують подальшого дослідження. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину XIX ст. – 

початок XX ст. Такі межі зумовлені насамперед часовими рамками життя, 

датою народження Миколи Аркаса – 26 грудня 1852 р. (7 січня 1853 р.) та 

смерті – 13 (26) березня 1909 р. Основну увагу зосереджено на періоді кінця 

XIX – початку XX ст., на який припадає культурна, науково-просвітницька та 

громадсько-політична діяльність і творчість М. Аркаса. 

Методологічною основою дисертації стали принципи історизму та 

об’єктивності. Для розв’язання проблем історичного дослідження були 

використані методи: проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, 

системного аналізу, актуалізації. У дисертації знайшли застосування й деякі 

методи суміжних наук: наукової абстракції, багатофакторного аналізу, 

статистичний. 

Наукова новизна отриманих результатів зумовлена метою і завданнями, 

визначеними проблематикою роботи, й полягає в тому, що в дослідженні 

вперше: 

 залучено до наукового обігу та комплексно проаналізовано значний 

масив документальних матеріалів стосовно родоводу Аркасів, їх внеску в 

історичний поступ Півдня України, що своєю чергою посилює 

переконання щодо їхнього істотного впливу на духовне і культурне життя 

в Україні взагалі, і в південноукраїнському регіоні зокрема;  

 до наукового обігу введені першоджерела фондів Державного архіву 

Львівської області, на основі опрацювання яких вдалося з’ясувати, що 
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М. Аркас був членом Товариства прихильників української літератури і 

науки у Львові; встановлені та досліджені контакти М. Аркаса з 

культурно-просвітницькою інтелігенцією західноукраїнських земель; 

 на основі широкого кола джерел, конкретних і узагальнених даних 

проаналізовано внесок М. Аркаса в розвиток української історичної 

думки. Доведено, що він відобразив своє світобачення, сприйняття, яке 

виключало як проросійську, так і націоналістичну, у негативному 

розумінні, крайність. Науковий доробок М. Аркаса має україноцентричну 

спрямованість; 

 доведена теза відносно того, що «Історія України-Русі» М. Аркаса 

засвідчила подальший ґрунтовний розвиток в українській історіографії 

державницького напряму і заклала початок неоромантизму у вітчизняній 

історичній науці; 

дістали подальшого розвитку: 

 глибоко проаналізований життєпис М. Аркаса; 

 дослідження щодо внеску М. Аркаса в музичну і літературну творчість; 

 аналіз ролі педагогічної та громадсько-виховної діяльності М. Аркаса у 

пробудженні людської свідомості й активності; 

 ідея про те, що саме М. Аркас підготував одну з перших 

узагальнювальних праць з історії українського народу, суттєво допоміг 

розвиватися самосвідомості нації на терені українського національного 

відродження; 

 аналіз педагогічної складової діяльності М. Аркаса, в якій особливе місце 

займала ідея гармонійного розвитку людини, органічного поєднання 

розумового, трудового, морального, фізичного і естетичного виховання, 

яке сповідував М. Аркас, намагався втілити в практику своєї школи; 

уточнено: 

 відомості та зроблені наукові узагальнення щодо діяльності 

миколаївської «Просвіти» та внеску М. Аркаса у процес її створення та 

діяльності; 

 коло питань, які потребують подальшого дослідження. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що нагромаджений у 

праці фактаж, теоретичні положення, висновки, узагальнення і рекомендації, 

які вона містить, розширюють наукові знання про спадок М. Аркаса як 

складову вітчизняної історії та культури, можуть бути використані під час 

написання узагальнювальних і спеціальних праць з історії України та 

Миколаївщини, історії просвітницького руху, музики та літератури, навчальних 

посібників, історико-краєзнавчих досліджень, видання збірників документів та 

матеріалів, при підготовці лекцій, навчальних курсів, у практичних і 

семінарських заняттях. Ретроспективний погляд на культурну, науково-
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просвітницьку та громадсько-політичну діяльність і творчість М. Аркаса 

надасть можливість більш об’єктивно оцінити ті складні суспільно-політичні 

процеси, які відбуваються в житті сучасної України. 

Апробація результатів дослідження. Основні розділи дисертації 

обговорювалися на засіданні кафедри історії Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. 

Окремі положення наукового пошуку знайшли відображення в доповідях 

та виступах дисертантки на науково-практичній конференції «Гуманітарно-

економічні дослідження» (м. Миколаїв, 18 травня 2009 р.), на ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Аркасівські читання» (26–27 квітня 2013 р.), 

ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Аркасівські читання» (11–

12 квітня 2014 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації викладені в 5 наукових 

статтях у виданнях, що внесені до переліку наукових фахових видань України, з 

яких 2 статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз. Ще 

7 наукових публікацій додатково відображають результати дослідження. За 

тематикою дослідження у співавторстві з науковим керівником видана 

монографія (7,9 д. а.). 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями 

дослідження. Робота складається з анотації, вступу, переліку умовних 

скорочень, п’яти розділів (13 підрозділів), висновків, списку використаних 

джерел, списку опублікованих праць за темою дисертації. Загальний обсяг 

дисертації становить 230 сторінок, з яких основного тексту роботи – 

178 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначені мета і завдання 

дослідження, предмет та об’єкт, хронологічні й територіальні межі, 

охарактеризовано наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, 

апробацію, подано інформацію щодо публікацій та структури дисертації. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база і методологія 

дослідження» розкрито сучасний стан наукової розробки теми, особливості 

джерельної бази й методологічного апарату дослідження. 

Підрозділ 1.1 «Стан наукової розробки теми» містить аналіз наукової 

літератури з теми дисертації. Історіографічна традиція поділена нами за 

проблемно-хронологічним принципом на дорадянську, радянську, діаспорну та 

сучасну вітчизняну. Одні з перших нарисів про діяльність М. Аркаса з’явилися 

ще за його життя і були присвячені виходу в світ його «Історії України-Русі». 

Це роботи В. Липинського, П. Недолі. Негативну оцінку історичному твору 

М. Аркаса надав М. Грушевський. В умовах української революції до аналізу 

діяльності М. Аркаса звернувся В. Біднов, який високо оцінив його спадок. 20–
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60-ті роки XX ст. характеризуються поодинокими, частіше спорадичними 

спробами історичних досліджень, переважно лише згадками про М. Аркаса як 

композитора, а також першими окремими історіографічними пошуками й 

розвідками. Миколаївських авторів: Ф. Камінського, М. Лагуту, С. Цвєтка – 

репресовано за «український буржуазний націоналізм». Після 1985 р. в умовах 

декларованого курсу на демократизацію, гласність та перебудову в 

історіографії почався етап бурхливого оновлення тематики історичних 

досліджень, значного підвищення інтересу до регіоналістики, біографістики і 

просопографії. Дослідження ряду київських та регіональних істориків заклали 

концептуальну основу майбутнього українського історіописання із 

використанням сучасного методологічного інструментарію. Утім, справжній 

бум та розвиток всеукраїнських і краєзнавчих розвідок відбувся уже в умовах 

незалежної України. Саме тоді для дослідників розпочався спочатку демонтаж 

цензури, а надалі взагалі зникли ідеологічні обмеження і табу. У цих умовах 

небувало зріс і не згасає й сьогодні інтерес до регіональної історії і, природно, 

до біографістики. У період становлення Української незалежної держави діяння 

М. Аркаса були достойно оцінені. Уперше в 1992–1993 рр. в українському 

суспільстві відзначено 140-річчя від дня його народження. Згодом до 150-річчя 

на його малій батьківщині в 2002 і 2003 рр. за ухвалою місцевої влади 

проводився «Аркасівський рік». Чимало заходів відбувалося в 2012–2018 рр. до 

160-річчя та 165-річчя від дня його народження.  

Отже, в новітню добу Аркасіана розквітла, достатньо написано, 

надруковано про його різнобічну спадщину, діяльність і творчість, окремі 

проблеми розглядаються в поодиноких кандидатських дисертаціях. Утім, 

дослідження його творчості та життя, всебічне і комплексне, залишається 

актуальним і сьогодні. Історіографічний аналіз дає підстави вважати, що в 

сучасному історіописанні відсутній всебічний й комплексний аналіз 

культурної, науково-просвітницької та громадсько-політичної діяльності і 

творчості М. Аркаса. 

У підрозділі 1.2 «Джерельна база» характеризуються джерела й 

визначаються їх інформаційні можливості.  

Джерельна база дослідження стосовно спадку М. Аркаса і його внеску в 

розвиток української історії та культури в цілому складається з архівних і 

друкованих матеріалів, вона відображає результати бібліографічної та архівної 

евристики, містить аналіз опублікованих матеріалів. 

Загалом коло використаних джерел можна диференціювати на декілька 

груп: 

1. Твори М. Аркаса, опера «Катерина», документи Миколаївської 

«Просвіти», розроблені особисто М. Аркасом, інші матеріали про його 

громадську діяльність. 
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2. Архівні джерела Центрального державного історичного архіву 

(м. Львів), Державного обласного архіву Львівської області, Державного архіву 

Миколаївської області (фонд 206 – фонд Миколаївської «Просвіти», фонд 468 – 

фонд М. Аркаса), архівні документи і фотоматеріали родини Аркасів з фондів 

Миколаївського обласного краєзнавчого музею. 

3. Листування М. Аркаса з визначними діячами українського руху кінця 

XIX – початку XX ст., керівниками «Просвіт» українських міст. 

4. Родинна хроніка Аркасів, мемуари інших осіб, записки, спогади та ін. 

5. Періодика кінця XIX – початку XX ст. 

Наявна джерельна база є загалом достатньою, вона дозволяє отримати 

сукупність науково-краєзнавчих фактів як емпіричну основу дослідження 

проблеми і реконструювати спадок М. Аркаса для всебічно об’єктивного 

наукового вивчення в умовах нової історичної площини. Водночас 

проаналізовані джерела вимагали від дослідниці глибокого критичного і 

порівняльного аналізу, реалізація якого дозволила відтворити реальну картину 

спадку М. Аркаса як вагомого внеску у вітчизняну історію та культуру нашої 

держави, а головне – забезпечити таким чином належну достовірність 

результатів пошуку. 

У підрозділі 1.3 «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

охарактеризована теоретико-методологічна основа дисертаційної роботи, яку 

склала сукупність принципів і методів пізнання, що ґрунтуються на діалектиці і 

спрямовані на об’єктивне, усебічне вивчення подій, фактів та явищ.  

Усі складові пропонованого дослідження базуються на загальнонаукових 

універсальних принципах історизму, об’єктивності, системності, плюралізму та 

антропоцентризму. Методи архівної евристики дозволили виявити й 

систематизувати критичну масу джерел, спроможних забезпечити емпіричне 

наповнення тексту. У дослідженні були застосовані загальнонаукові методи, а 

саме: історичний метод і метод класифікації. Із спеціально-історичних методів 

було використано хронологічний, порівняльно-історичний і метод актуалізації. 

Також застосовано й деякі методи суміжних наук: наукової абстракції, 

багатофакторного аналізу, статистичний. 

Таким чином, у ході дослідження стану наукової розробки проблеми 

виявлено певну історіографічну традицію, відмічено фрагментарність 

попередніх напрацювань. Комплексне застосування теоретико-методологічного 

інструментарію дозволило опрацювати всю сукупність наявних джерел, 

виконати завдання дослідження і досягти поставленої мети. 

Другий розділ «Рід Аркасів в історії Півдня України» структурно 

поділяється на два взаємопов’язані підрозділи, в яких послідовно розкрито 

життєві шляхи постатей роду Аркасів. 

У підрозділі 2.1 «Визначні постаті родини Аркасів» встановлено, що 

М. Аркас належав до старовинного греко-українського роду Аркасів-
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Богдановичів. Представники родини Аркасів, проживаючи на Миколаївщині 

майже півтора століття, не тільки шанували культурні й історичні цінності 

українського народу, а й генерували їх, палко служили державі і 

підпорядковували свої інтереси інтересам держави. Завдяки порядності, високій 

моралі та професіоналізму рід Аркасів зайняв важливе місце в історії 

Миколаївщини та України, його представники зробили великий внесок в 

історичний поступ України ХІХ–ХХ ст. Постать М. Аркаса постала на доволі 

сприятливому, непересічному генофонді попередніх поколінь. 

У підрозділі 2.2 «Життєпис М. Аркаса» доведено, що життя і діяльність 

М. Аркаса припали на особливий перехідний період – злам епох – епохи 

кріпацтва і епохи лібералізму, періоду початку перших ліберальних реформ, під 

впливом яких він мріяв і намагався перебудувати життя на принципах рівності і 

соціальної правди. Саме це зумовило своєрідну структуру поглядів М. Аркаса. 

Життєвий шлях і доробок М. Аркаса не лише є цінним з точки зору історико-

культурної спадщини України, а й слугує прикладом для сучасної молоді. Адже 

головним для нього було служіння рідному народові і країні.  

Він став яскравим і цілісним представником історико-культурного і 

суспільного процесу кінця XIX – початку XX ст., надзвичайно складного і 

переломного періоду. Добросердечність, гуманність, чуттєвість, чесність, 

вимогливість до себе, ідеалізм – цими чеснотами він запам’ятався своїм 

сучасникам. Був дилетантом в історичній та музичній сферах, але дилетантом 

винятково обдарованим і винахідливим. 

У третьому розділі «Історична спадщина М. Аркаса як визначна 

пам’ятка вітчизняної історіографії» досліджений науковий доробок 

М. Аркаса. 

У підрозділі 3.1 «Внесок М. Аркаса у розвиток української історичної 

думки» встановлено, що М. Аркас утвердився як історик, популяризатор 

української історії. Він був одним із тих, хто підготував підґрунтя для 

глибокого вивчення минулого українського народу, зробив свій внесок в 

національне відродження, чим посприяв розвитку самосвідомості українців. 

Нині твердо визначилася тенденція об’єктивної, заслуженої позитивної оцінки 

історичної спадщини М. Аркаса як у працях істориків-професіоналів, так і у 

широкої громадськості. 

У підрозділі 3.2 «Доба українського козацтва і Запорозької Січі – провідна 

складова Аркасового наукового пошуку» наголошено, що до історичної 

спадщини М. Аркаса належить не лише історична праця «Історія України-

Русі», а й розроблений просвітянський курс, що складався з 14 історичних 

лекцій, що стосувалися переважно історії українського козацтва і Запорозької 

Січі. М. Аркас велику увагу приділяв історії українського козацтва. Влучно 

вживаючи побутові вислови та лексику того часу, він описує передумови 

виникнення Січі, розташування та назви її складових частин, громадську та 
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військову ієрархію, взаємини між козаками. Назву «козаки» автор не пояснює, 

називає їх «новою верствою людей». М. Аркас аналізує устрій Січі, громадські 

відносини в товаристві, привертає увагу до порядків, які існували на війні, у 

походах та на Січі. Аргументовано, чітко М. Аркас пише про розширення 

географії запорозьких земель, так званих «запорозьких вольностей», де кожен 

займався улюбленою справою, доки не вирушав у похід. 

У підрозділі 3.3 «Українська національна ідея та культура в «Історії 

України-Русі»» доведено, що «Історія України-Русі» М. Аркаса засвідчила 

появу в українській історіографії державницького напрямку і заклала початок 

неоромантизму у вітчизняній історичній науці. 

З точки зору історіографічної цінності, мета М. Аркаса була проста та 

невибаглива: дати широким верствам українського народу загальний, дуже 

популярний нарис національної історії і тим пробудити в них почуття 

українства, долучити до захисту української справи. Праця М. Аркаса, з огляду 

на це завдання, стала не просто явищем української історіографії. Її значення і 

роль полягають у розвитку майбутнього національно-визвольного руху, 

боротьбі за українську ідею, піднесення національної самосвідомості 

найширших верств українського народу. 

Четвертий розділ «Внесок М. Аркаса в музичну і літературну 

творчість» складається з двох підрозділів, в яких досліджується музична 

творчість М. Аркаса.  

У підрозділах 4.1 «Опера „Катерина”» як видатний твір українського 

національного музично-театрального мистецтва» та 4.2 «„Катерина” у 

світовій оперній класиці» встановлено, що на рахунку М. Аркаса перша 

музична опера на шевченківський сюжет «Катерина». У своєму творі 

композитор опрацював не тільки український музичний фольклор, мовну 

інтонаційність жителів Прибужжя, а й сферу українського побутового романсу. 

В опері відчуваються впливи італійської та російської музично-театральної 

культури. Опера відзначається граничною емоційністю, виразністю, стрункістю 

побудови, ясністю й логічністю розвитку драматургії. А ще вона чарує великим 

мелодійним багатством, що ґрунтується на використанні інтонацій народних 

пісень, пісень-романсів, побутово-танцювальних творів. Музичний доробок 

М. Аркаса є цінним вкладом у розвиток українського класичного оперного 

репертуару. Опера «Катерина» передусім акцентує увагу на внутрішньому 

переживанні людини. Нині вона займає особливе місце не тільки в українській, 

а й у світовій культурі. За своїми художніми якостями – це зразок унікального 

аматорського мистецтва. Опера «Катерина» є синтезом духотворчої сили слова 

Т. Шевченка і натхненної музики талановитого М. Аркаса.  

У підрозділі 4.2 «Значення Аркасових літературних творів та фольклорно-

етнографічних вправ» наголошено на тому, що через літературну і фольклорно-

етнографічну спадщину М. Аркаса можливо відслідкувати, як формувалися і 
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змінювалися його світогляд, особисте бачення українського історико-

культурного процесу та ставлення до суперечливих історичних подій. Юнацькі 

роки М. Аркаса демонструють відчайдушне прагнення бути ближчим до 

простого народу, стати його частиною і відверте нехтування традицій і 

обов’язків свого аристократичного виховання. Літературні твори відображають 

складний переломний період переходу від утопічних мрій про життя серед 

селян до реальних зобов’язань перед своєю родиною і країною, що лежали в 

площині інтересів Чорноморського флоту. 

П’ятий розділ «Роль педагогічної та громадсько-виховної діяльності 

М. Аркаса у пробудженні людської свідомості й активності» складається з 

двох підрозділів, в яких досліджується педагогічна та громадсько-виховна 

діяльність М. Аркаса. 

У підрозділі 5.1 «Педагогічний ідеал М. Аркаса» визначена роль 

педагогічної діяльності М. Аркаса у пробудженні людської свідомості й 

активності. Розглядаючи розвиток освітнього процесу в Україні, М. Аркас 

стверджував, що великий вплив має школа, коли вона в руках самого народу і 

відповідає його потребам і запитам, обстоював навчання рідною мовою, бо саме 

з цього починається повага до батьків, народу і Батьківщини. Педагогічні ідеї і 

погляди М. Аркаса і тепер є актуальними і доречними. М. Аркас зробив свій 

внесок у розвиток української школи, його ім’я повинно стояти поряд з 

Г. Ващенком, О. Русовою, К. Ушинським, В. Сухомлинським. У своїх 

педагогічних поглядах М. Аркас стояв на засадах впровадження української 

мови в народну освіту, навчання і патріотичного виховання дітей, спираючись 

на українську історію, історію козацтва, поезію Т. Шевченка, народні прислів’я, 

приказки, думи, українські народні пісні.  

У підрозділі 5.2 «Освітньо-виховний потенціал громадсько-просвітницької 

діяльності миколаївської „Просвіти” – улюбленого Аркасового дітища» 

доведено, що громадська діяльність М. Аркаса не обмежувалася лише 

історичною спадщиною і музичною та літературною  творчістю. Микола 

Миколайович був людиною енергійною, ініціативною, працелюбною. Прагнучи 

активізувати просвітницьку діяльність серед широких народних мас, він став 

ініціатором і організатором у Миколаєві в 1907 р. товариства «Просвіта». 

Широкий спектр документальних джерел красномовно свідчить, що ця 

діяльність стала найулюбленішою справою М. Аркаса, в ній глибоко 

розкрилися його енергійність, організаторські здібності, патріотизм, бажання 

сприяти розвиткові української мови і культури. 

Проведене дослідження дозволило сформулювати такі висновки: 

1. Проаналізовано історіографію проблеми. З’ясовано, що обрана тема 

належить до актуальних і пріоритетних напрямків сучасної вітчизняної 

історичної науки. Водночас, попри наявність певної історіографічної традиції, 

дотепер відсутнє комплексне дослідження культурної, науково-просвітницької 
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та громадсько-політичної діяльності і творчості М. Аркаса. Залучення розлогої 

джерельної бази та використання усього спектру методологічного 

інструментарію дозволили виконати поставлені завдання. 

2. Досліджено родовід Аркасів та виокремлено життєпис М. Аркаса. Серед 

народів, що безпосередньо брали участь у становленні та розвитку Півдня 

України, одне з вагомих місць займали греки. Вдало асимілюючись в 

Російській імперії, до складу якої входив на той час український Південь, вони 

формували прошарок етносоціокультурної еліти України, не розгубивши при 

цьому унікальність і самобутність своєї національної ідентичності. Серед таких 

родин почесне місце займає родина Аркасів, окремі представники якої зробили 

значний внесок у розбудову підвалин нашої державності. Через огляд 

біографічних портретів роду Аркасів надається можливість відтворити процес 

історії нашої країни, і саме крізь призму особистості представника роду можна 

відкрити епоху, в яку вони жили й творили, погляди і переконання, філософію 

життя і цінності їх сучасників. Заслуги і здобутки роду Аркасів перед Україною 

є дуже вагомими, адже всі його представники зарекомендували себе як активні 

діячі вітчизняного національно-культурного процесу. 

Активна колонізація Причорномор’я і розбудова Чорноморського флоту 

позначилася на житті родини Аркасів. У діяльності представників роду Аркасів 

можна простежити дві лінії: морську та гуманітарну. Предки М. Аркаса, що 

проживали у Греції, в основному займалися морською торгівлею, немало серед 

них було також священників. Прибувши на Південь України, Аркаси 

продовжують займатися морською справою. Однак вона отримує вже 

військово-морський напрямок, досягнувши в особі адмірала Миколи 

Андрійовича Аркаса своє найвище втілення. Йому вдалося побудувати стрімку 

і блискучу кар’єру. Гуманітарна ж лінія виявилася у представників роду 

Аркасів, які займалися історією. Зокрема, Захар Андрійович Аркас (1793–

1866 рр.), рідний брат батька М. Аркаса, був автором першої ґрунтовної праці з 

історії Чорноморського флоту, прославився ще також своїми археологічними 

дослідженнями. Батько був першим істориком Російського флоту. У його 

збірниках друкувалися численні наукові праці. Онук Микола Миколайович 

Аркас (1898–1983 рр.) створив в умовах української еміграції першу книгу з 

регіональної історії Півдня України «Історія Північної Чорноморщини. Від 

найдавніших часів до початку козаччини», яка побачила світ у 1969 р. в 

Торонто. 

Досліджуючи життєві шляхи особистостей роду Аркасів, можна зазначити, 

що саме завдяки своїм високим моральним якостям, професіоналізму й 

відданості обраній справі, відповідальності, порядності вони посіли належне 

місце в історії Миколаєва зокрема і України в цілому. Кожне покоління цього 



 

 

11  

 

роду репрезентувало особистість, що брала участь в історичних процесах XIX–

XX ст. 

М. Аркас є одним з найяскравіших представників роду: видатний історик, 

композитор, засновник і незмінний керівник Миколаївської «Просвіти», поет, 

етнограф і фольклорист, педагог, громадський діяч і меценат кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. На становлення М. Аркаса як історика мало вплив національне 

відродження кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Джерелом формування 

історичних поглядів М. Аркаса була насамперед родина. Проте саме в 

студентські роки більш усвідомленим стає його інтерес до історичного 

минулого і сучасного України, до духовних надбань українського народу. Він є 

автором опери «Катерина», першого ілюстрованого популярного 

україномовного видання з історії України «Історія України-Русі», 

ненадрукованої історичної повісті «Калниш», передмови до опери «Запорожець 

за Дунаєм» та деяких інших.  

3. Розкрито внесок М. Аркаса у розвиток української історичної думки. 

Науковий доробок М. Аркаса має україноцентричну спрямованість. Усім цим і 

пояснюється те, що невеликий начебто за обсягом історичний спадок М. Аркаса 

повністю витримав перевірку часом і досі величезний науковий і читацький 

інтерес, є затребуваним і повчальним.  

Аналіз праці «Історія України-Русі» М. Аркаса надає підстави 

стверджувати, що автор підготував міцну основу для розуміння історії 

українського народу, сприяв розвитку самосвідомості українців як окремої 

нації. Книга задумувалась для домашнього використання, як підручник для 

онука Миколи. Просвітник за покликанням, М. Аркас шукав такі слова і форму 

викладання історичних фактів, зрозуміти які було б під силу підлітку і навіть 

малюкові. Тому книга стала яскраво ілюстрованим виданням, з великою 

кількістю малюнків, портретів та карт. Видана у 1908 р. нечуваним у ті часи 

накладом 7 тис. примірників, розійшлась протягом кількох місяців. 

Готуючи рукопис до друку, М. Аркас користувався власною кілька-

тисячною бібліотекою з українознавчої проблематики, фіксував будь-які 

замітки і малюнки, що, на його погляд, мали величезне історичне значення. 

Водночас автор не обмежився відомостями документальних письмових 

джерел. Він вдається до фольклорного бачення історії, намагаючись 

ознайомити своїх читачів з різними переказами та легендами, що закарбувалися 

в історичній пам’яті народу, а пізніше записані вченими-народознавцями. 

М. Аркас віддав абсолютну перевагу висвітленню політичної історії за 

рахунок соціально-економічної, гіперболізував міжнаціональні конфлікти. 

Головними досягненнями М. Аркаса є те, що автор підготував, хоч і в 

стислій формі, досить глибоку історичну розвідку від доісторичних часів до 

початку ХХ ст., йому вдалося вивчити і узагальнити великий матеріал, 
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починаючи від давньоруських літописів і до праць його сучасників. «Історія 

України-Русі» – не просто компілятивний виклад матеріалу, а оригінальне 

тлумачення минулого України. Автор зробив вдалу спробу показати роль і 

місце України в загальносвітовій історії. М. Аркас розглядає історію України як 

історію боротьби народу за волю та самостійність. Цим пояснюється авторська 

періодизація історичного процесу в Україні. Дослідник дотримується думки 

про визначальну роль особи в історії. Цю думку поділяють сучасні вітчизняні й 

світові історики. 

Як першоджерела М. Аркас використовував «Повість минулих літ», 

візантійські літописи, свідчення грецьких, арабських істориків, письменників 

про слов’янську державу: Геродота, Гіппократа, Лева Діакона, Шейноха – в 

яких знайшов підтвердження заселення території України в давні часи. 

Літописи дали можливість автору ознайомитися з минулим, сформувати свій 

погляд і разом з тим ще раз довести, що історія українського народу сягає 

глибокої давнини. М. Аркас також опрацював мемуари Я. Марковича, 

Г. Боплана, праці О. Рігельмана, Д. Бантиш-Каменського, В. Антоновича, 

В. Беца, С. Русової, О. Бравінського, О. Кониського, Д. Яворницького.  

До історичної спадщини М. Аркаса належить не лише історична праця 

«Історія України-Русі», а й розроблений просвітянський курс, що складався з 

14 історичних лекцій, що стосувалися переважно історії українського козацтва і 

Запорозької Січі. М. Аркас з повагою відобразив козацьку добу, наділяючи 

козаків найкращими рисами, відзначаючи їх побратимство, сміливість, 

відчайдушність, гордість, кмітливість. Жива мова викладу історичного 

матеріалу, збагачена прислів’ями і легендами тих часів, дає змогу легко 

сприймати матеріал. Тема Запорозької Січі в історичному доробку М. Аркаса 

висвітлена як тема національно-визвольного руху і боротьби за українську 

ідею. 

4. Оцінено внесок М. Аркаса в музичну і літературну творчість. 

Встановлено, що Микола Миколайович Аркас спрямовував всі свої сили і 

натхнення на благо української культури та історії. На його рахунку перша 

музична опера на Шевченківський сюжет – «Катерина», написання і видання 

«Історії України-Русі», організація і керування «Просвітою» в Миколаєві, 

благодійницька діяльність. Музична творчість цієї непересічної особистості в 

історико-культурному вимірі української історії завжди була цікавою і 

актуальною для дослідників і сучасників. 

Записуючи народні пісні, захоплюючись козацьким мистецтвом, М. Аркас 

запрошував до Миколаєва з усієї України кобзарів і бандуристів, поселяв та 

приймав їх у своєму домі. Записавши від них багато пісень, композитор 

використав їх у своїй опері. Опера викликає неабиякий резонанс у культурному 

житті, відзначається граничною емоційністю, виразністю, стрункістю побудови, 
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ясністю й логічністю розвитку драматургії. Музичний доробок М. Аркаса є 

цінним вкладом у розвиток українського класичного оперного репертуару. 

Опера акцентувала увагу на внутрішньому переживанні людини. Опера 

М. Аркаса «Катерина» посіла гідне місце в класичному репертуарі українського 

мистецтва. Час лише підтверджує її актуальність, і інтерес публіки до неї не 

згасає. Опера завжди має успіх і збирає повні зали по всьому світу. 

У юнацькі роки М. Аркас палко прагне бути ближчим до простого народу, 

стати його частиною і відверто нехтує традиціями і обов’язками свого 

аристократичного виховання. Через літературну і фольклорно-етнографічну 

спадщину М. Аркаса можливо відслідкувати, як формувався і змінювався його 

світогляд, особисте бачення українського історико-культурного процесу, його 

ставлення до суперечливих історичних подій. 

5. Визначено помітну роль педагогічної та громадсько-виховної діяльності 

М. Аркаса у пробудженні людської свідомості й активності.  

Аналіз праці «Історія України-Русі» М. Аркаса дає можливість 

стверджувати, що його дослідження з історії України є досить вагомим внеском 

й у розвиток історії вітчизняної педагогіки. По-перше, М. Аркас писав свою 

історію України саме для юних читачів, писав зі знанням дитячої психології 

сприйняття, вікових особливостей. По-друге, автор великого значення надавав 

принципу наочності в процесі навчання. Це сприяло свідомому та міцному 

засвоєнню історичних знань, формуванню історичної пам’яті. По-третє, 

М. Аркас використав такі важливі принципи дидактики, як зацікавленість, 

доступність, послідовність.  

У своїх педагогічних поглядах М. Аркас стояв на засадах впровадження 

української мови в народну освіту, навчання і патріотичного виховання дітей, 

спираючись на українську історію, історію козацтва, поезію Т. Шевченка, 

народні прислів’я, приказки, думи, українські народні пісні.  

Громадська діяльність М. Аркаса не обмежувалася лише історичною 

спадщиною і музичною та літературною творчістю. Микола Миколайович був 

людиною енергійною, ініціативною, працелюбною. Прагнучи активізувати 

просвітницьку діяльність серед широких народних мас, він став ініціатором і 

організатором у Миколаєві в 1907 р. товариства «Просвіта». 

Широкий спектр історичних документальних джерел красномовно 

свідчить, що ця діяльність стала найулюбленішою справою М. Аркаса, в ній 

глибоко розкрилися його енергійність, організаторські здібності, патріотизм, 

бажання сприяти розвиткові української мови і культури, хист до втілення в 

життя національної ідеї. 

6. Провінційний Миколаїв не мав великих можливостей аби широко 

розгорнути свою просвітницьку діяльність, та завдяки ідейності, енергійності та 

авторитету М. Аркаса це стало можливим. На жаль, його несподіваний відхід з 

життя 13 березня 1909 р. дещо пригальмував рушійну силу «Просвіти».  
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З’ясувати непорозуміння, що іноді виникали між окремими просвітянами, 

подолати перешкоди бюрократичної машини, державного ладу, утисків 

національного прояву дозволяла неабияка гнучкість М. Аркаса як ефективного 

менеджера просвітянського напрямку на Миколаївщині. Завдяки своїм 

службовим зв’язкам, родинному авторитету, освіченості, високому коефіцієнту 

своїх організаторських здібностей йому вдалося не лише зареєструвати, 

зорганізувати «Просвіту» в Миколаєві, а й задати високу планку своїм колегам-

просвітянам, що і після його смерті не покинули товариства, а продовжували 

розвивати українську культуру і поширювати національну самосвідомість.  

Незважаючи на появу останнім часом численних досліджень і ряду 

ґрунтовних повідомлень, публікацій, поглиблених пошуків, уточнень тощо, 

чимало складових Аркасіани потребує глибшого вивчення, а не просто окремих 

дисертацій. Зокрема, малодослідженими залишаються відносини М. Аркаса з 

Науковим товариством імені Т. Шевченка у Львові і багатьма іншими 

організаціями, що мали на меті культурне і духовне відродження українського 

народу. Також залучення закордонних джерел, зокрема «Родинної хроніки», 

змогло б значно розширити масштаб дослідження цієї видатної постаті в історії 

України. 

Таким чином, з повним правом можна стверджувати, що постать 

М. М. Аркаса залишила помітний слід в історії України. Микола Миколайович 

не був ані професійним істориком, ані музикантом, проте цариною його 

продуктивної діяльності стала генерація української ідеї, пробудження 

свідомості нації. Національна ідея була для М. Аркаса визначальною, вона 

пронизувала значну частину його життя і всю його свідому діяльність. Він не 

був кар’єристом, хоча міг побудувати карколомну кар’єру і зайняти високий 

ранговий щабель. Йому були притаманні сміливість думки, широкий кругозір, 

незалежність міркувань і роздумів, організаторські здібності і вміння сміливо 

брати на себе відповідальність, що вирізняло його з-поміж інших діячів 

культурно-просвітницького руху. 

Патріотичні виміри життя Миколи Миколайовича Аркаса як приклад для 

наслідування тепер і в майбутньому перебуватимуть у річищі національної 

історії та арсеналі української культури, щоб сповна працювати на сьогодення і 

майбутнє. Аркасова потужна енергетика добра і прагнення прислужитися 

народу, своїй науці і культурі живить нашу спільноту, надихає на нові 

звершення і здобутки. Патріотизм, любов до України, рефлексія родової пам’яті 

М. Аркаса мають стати орієнтирами для консолідації і єдності української нації 

в нинішніх складних умовах. У наш час творча спадщина Миколи Аркаса 

повинна стати духовним надбанням молоді, висвітитися новими гранями. Його 

життя та діяльність є прикладом до формування нового громадянина, 

високоосвіченого, творчого, висококультурного, з усталеною громадською 

активністю, моральністю і гуманізмом. 
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АНОТАЦІЯ 

Мартинюк Ю. А. Спадок М. М. Аркаса як складова вітчизняної історії 

та культури. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі 

спеціальності 07.00.01 – історія України. – Миколаївський національний 

університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв; Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2020. 

Вперше залучено до наукового обігу та комплексно проаналізовано 

значний масив документальних матеріалів стосовно родоводу Аркасів, їх 

внеску в історичний поступ Півдня України; до наукового обігу введені 

першоджерела фондів Державного архіву Львівської області; проаналізовано 

внесок М. Аркаса у розвиток української історичної думки. Доведена теза 

відносно того, що «Історія України-Русі» М. Аркаса засвідчила появу в 

українській історіографії державницького напрямку і заклала початок 

неоромантизму у вітчизняній історичній науці. Виокремлено та проаналізовано 

життєпис М. Аркаса, проведено аналіз ролі педагогічної та громадсько-

виховної діяльності М. Аркаса у пробудженні самосвідомості українців; 

доведена теза про те, що саме М. Аркас підготував підґрунтя для глибокого 

вивчення минулого українського народу; охарактеризована педагогічна 

складова спадку М. Аркаса, в якій особливе місце займала ідея гармонійного 

розвитку людини, органічного поєднання розумового, трудового, морального, 
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фізичного і естетичного виховання, яке сповідував М. Аркас. Окреслено коло 

питань, які потребують подальшого дослідження. 

Ключові слова: М. М. Аркас, Аркасіана, «Історія України-Русі», 

«Катерина», Миколаївщина, «Просвіта». 

 

АННОТАЦИЯ 

Мартынюк Ю. А. Наследие Н. Н. Аркаса как составляющая 

отечественной истории и культуры. – Квалификационная работа на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Николаевский национальный 

университет имени В.А. Сухомлинского, Николаев; Запорожский 

национальный университет, Запорожье, 2020. 

Впервые введен в научный оборот и комплексно проанализирован 

значительный массив документальных материалов по роду Аркасов, их вклада 

в историческое развитие Юга Украины; в научный оборот введены 

первоисточники фондов Государственного архива Львовской области; 

проанализирован вклад Н. Аркаса в развитие украинской исторической мысли. 

Доказан тезис относительно того, что «История Украины-Руси» Н. Аркаса 

засвидетельствовала появление в украинской историографии государственного 

направлении и заложила начало неоромантизма в отечественной исторической 

науке. Выделено и проанализировано жизнеописание Н. Аркаса, проведен 

анализ роли педагогической и общественно-воспитательной деятельности 

Н. Аркаса в пробуждении самосознания украинцев; доказан тезис о том, что 

именно Н. Аркас подготовил почву для глубокого изучения прошлого 

украинского народа, охарактеризована педагогическая составляющая наследия 

Н. Аркаса, в котором особое место занимала идея гармоничного развития 

человека, органического сочетания умственного, трудового, нравственного, 

физического и эстетического воспитания, которое исповедовал Н. Аркас. 

Очерчен круг вопросов, которые требуют дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: Н. Н. Аркас, Аркасиана, «История Украины-Руси», 

«Катерина», Николаевщина, «Просвита». 

 

SUMMARY 

Martyniuk Yu. A. M. M. Arkas's Legacy as an Integral Part of National 

History and Culture. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of historical sciences in specialty 07.00.01 – 

History of Ukraine. – V.О. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, 

Mykolaiv; Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

For the first time, a considerable body of documentary materials on the Arkases’ 

ancestry and their contribution to the historical progress of Southern Ukraine has 
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been involved in scientific circulation and comprehensively analyzed, which, in turn, 

strengthens the belief in their significant impact on spiritual and cultural life 

generally in Ukraine and especially in the Southern Ukraine region; the original 

sources of the funds of the State Archives of Lviv Oblast have been introduced into 

scientific circulation, on the basis of which it was possible to discover that Mykola 

Arkas was a member of the Society of Supporters of Ukrainian Literature and 

Science in Lviv, Arkas’s contacts with the cultural and educational intelligentsia of 

the Western Ukrainian lands have been established and researched; on the basis of a 

wide range of sources, specific and final data, the Arkas’s contribution to the 

development of Ukrainian historical thought has been analyzed. It is proved that he 

fully reflected his worldview and perception that completely excluded both pro-

Russian and nationalistic (in a negative sense) extremity. Arkas’s scientific work has 

a Ukrainian-centric orientation; the thesis that Arkas’s “History of Ukraine-Rus” 

demonstrated the emergence of the statist direction in Ukrainian historiography and 

laid the foundation of neo-romanticism in the domestic historical science is proved.  

The Arkas’ biography; role of Arkas’s pedagogical and socio-educational 

activity in the awakening of human consciousness and activity; idea that it was Arkas 

who laid the groundwork for a thorough study of the past of the Ukrainian people and 

significantly helped develop the nation’s self-consciousness in the field of the 

Ukrainian national revival; pedagogical component of Arkas’s activities, in which a 

special place was occupied by the idea of harmonious human development and 

organic combination of mental, labour, moral, physical, and aesthetic education 

expressed by Arkas who tried to put this into practice of his school are specified and 

thoroughly analyzed. The information is clarified and scientific generalizations are 

made in terms of the activity of the Prosvita society in Mykolaiv and the Arkas’s 

contribution to the process of its creation and activity. 

In five chapters of the thesis, the Arkas’s cultural, scientific and educational, and 

socio-political activities, as well as creativity are analyzed, his place and role in the 

national and cultural and socio-political life of the society are researched. 

Despite the recent appearance of numerous studies and a number of thorough 

reports, publications, pieces of in-depth search, clarifications, etc., many components 

of Arkasiana need more thorough study, and not merely individual theses. In 

particular, Arkas’s relations with the Shevchenko Scientific Society in Lviv and 

many other organizations aimed at the cultural and spiritual revival of the Ukrainian 

people remain scarcely studied. Also, the involvement of foreign sources, in 

particular “The Family Chronicle”, could significantly expand the scope of the study 

of this eminent personality in the history of Ukraine. 

Key words: Mykola Arkas, Arkasiana, “History of Ukraine-Rus”, “Kateryna”, 

Mykolaivshchyna, Prosvita. 
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