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Публіцистична спадщина С. Єфремова: історико-біографічні аспекти

Політична й інтелектуальна історія нового часу посідає вагоме місце в 
пострадянській гуманітаристиці останніх десятиліть. Поступово серед 

розмаїття тем і напрямків виокремилася як самостійна проблема політичних еліт 
і політичного лідерства - провідних акторів світу політики у добу націєтворення 
(1890-ті - 1900-ті рр.) та Української революції 1917-1921 рр. Фахівцями вивча-
ється одночасно комплекс питань: суспільно-політичні й ідеологічні течії, партій-
ні асоціації, партійно-програмові доктрини; життєвий шлях, професійний досвід, 
творча спадщина, організаційна діяльність представників національної еліти. 
Коли на початку 1990-х рр. найбільшу зацікавленість викликали постаті із середо-
вища української соціал-демократії, націонал-комунізму, анархізму, селянського пов-
станського руху під проводом Н. Махна, Української партії соціалістів-революціонерів, 
то на початку 2000-х рр. фокус уваги змістився на постаті ліберально-демократично-
го спрямування. Причини переорієнтації різні: повернення до читачів зі спеціальних 
сховищ бібліотек і архівів книжкової та рукописної спадщини діячів ліберально-демо-
кратичного напрямку, інтелектуальні впливи західної історіографії (праці І. Лисяка-
Рудницького, Б. Кравченка, Р. Шпорлюка, З. Когута, П.-Р. Магочія, А. Каппелера та 
ін.), популяризація ліберальних, консервативних й державницьких ідеологічних кон-
цепцій, зміна інтелектуального клімату серед критично мислячої частини українського 
суспільства. Фокусування уваги на постатях ліберально-демократичної орієнтації - це 
й своєрідна спроба гуманітаріїв збудувати ідеальний національний «пантеон героїв» із 
осіб, які мали беззаперечні моральні й громадянські чесноти, ностальгічне бажання по-
ринути в світ українських патріотів «довгого ХІХ ст.», відновити - плетивом слів, думок 
і емоцій, мовою документів й світлин, фоліантами документальної спадщини - той да-
лекий «паралельний світ», створити «іншу» реальність, віднайти острівець стабільнос-
ті у мозаїці фрагментарно-розколотого, агресивного, розчарованого в креативних здіб-
ностях власного «правлячого класу» соціуму. Незважаючи на стрімкий плин часу, вони 
все ж таки багато встигли про себе розповісти, багато чого пояснити, залишивши чис-
ленні мемуари, щоденники, листування, тим самим потурбувавшись заздалегідь про те, 
щоб вражені «вірусом сучасності» (Едвард Кінан) нащадки, відшукуючи своє «коріння 
ідентичності» та  наново «винаходячи традицію», зуміли «дешифрувати» культурний 
код і ті цінності, якими послугувались їхні виважені в своїх думках та діях, шляхетні 
в своїх почуттях та в своїх намірах прадіди… Наприклад, ось як розгортає проблему 
актуалізації ліберально-народницької етичної спадщини в роздумах над щоденником 
1923-1929 рр. С. Єфремова професор історії Ужгородського університету, письменник 
і журналіст Сергій Федака: «…На перший погляд оте все писалося виключно про да-
лекі-далекі двадцяті. У нинішній же Україні критика більшовицької влади ніби вже 
неактуальна, бо вона тут ніколи не відродиться. Але чи такі вже принципові зміни від-
булися у політичній психології влади помаранчевої чи біло-синьої - порівняно з черво-
ною? Гортаючи сторінки щоденника, переконуємося, що аж ніяк. Змінилися прапори, 
душа же людська лишається тією ж. … Взагалі, тема опозиції була найболючішою для 
Єфремова (як і для нас зараз). … Подібна до Єфремова людина просто не могла не бути 
знищеною більшовицьким режимом. Але чи довго прожив би такий безкомпромісний 
критик у наші дні? Хто зна…»1. Як бачимо, автор слушно звертає увагу на критичне 
сприйняття публіцистом авторитарно-тоталітарної влади (та й по суті, влади як системи 
легітимізованого насильства взагалі).

Варті уваги теоретичні міркування щодо специфіки становлення «нових 
1  Федака С. Чи вижив би Сергій Єфремов у наш час? Трибуна: Незалежна громадсько-політич-

на газета. 07.10. 2006. 
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націй», висловлені Б. Андерсеном, Е. Гобсбаумом, Е. Геллнером, що не погоджу-
ються з попередниками, які вважали націю органічним утворенням з унікальними 
об’єктивними характеристиками. Українська нація, за термінологією Б. Андерсена, є 
типовою «уявленою спільнотою»: перш ніж її реальні обриси з’явилися в політикумі, 
вони були інтелектуально витворені в уяві національної еліти2. Е. Геллнер висловив 
потужну ідею, що, хоча висока національна культура - це модерний винахід, націона-
лісти завжди наполягали на її предковічному характері й народному корінні. К. Дойч 
звернув увагу на роль друкованих ЗМІ в процесах націєтворення. Ідеї Е. Гобсбаума та 
Б. Андерсона, ніби модерні нації є «винайденими» або «уявленими», спершу видавалися 
ревізіоністськими, але поступово здобули рішучу підтримку дослідників3. Не заперечу-
ючи «дискурсивність» нації, С. Єкельчик доводить, що нації завжди «уявляються» за 
допомогою конкретних соціальних і культурних практик відповідних суспільств, а дер-
жави й інтелектуали не мають повної свободи дій у питанні винаходу чи маніпуляції 
національними традиціями і пам’яттю. Постійне вшанування в Україні ще з XVII ст. 
славного козацького минулого лише підтверджує, що національні міфи можуть мати 
глибокі історичні корені і тривалу традицію колективної пам’яті перед тим, як їх мобілі-
зують у модерному процесі творення ідентичності. «Отже, інтелектуали XIX і XX століть 
мали обмежений культурний простір для соціальної інженерії: вони вживали нарати-
ви, об’єкти та образи, які вже асоціювалися з певними наперед заданими поняттями 
чи емоціями». Водночас історик наполягає, що доведене до крайнощів розуміння нації 
як «дискурсивного конструкту» ігнорує історично специфічний характер націєтворен-
ня, а також потребу в історичних міфах, які резонують із сучасними потребами та тра-
диційними уявленнями потенційних членів нації. На думку С. Єкельчика, нові праці 
про імперії і націоналізм доводять, що імперії як поліетнічні утворення були далекі від 
асиміляторських проектів і дозволяли окремим народам артикулювати етнічні відмін-
ності; більш того, для імперського правління був необхідним розвиток гомогенізуючих і 
есенціалізуючих схем, таких як «Індія» чи «Україна». Це було необхідно як самій імперії, 
щоб визначити те, чим вона управляє, так і місцевим елітам, які завдяки своїм культур-
ним знанням мали шанс претендувати на керівну роль на місцях4. 

Як «уявлену спільноту», що неминуче потребувала для формування своєї іден-
тичності «винаходу традицій», можна розглядати й провідну творчу силу україн-
ського проекту - ліберально-народницьку еліту, передусім покоління 1880-х-1890-х 
рр. Креативна функція еліти подібного ґатунку в період «конструювання нових націй» у 
Східній та Центральній Європі за доби націоналізму (XVIII - початок XX ст.) була пов’я-
зана передусім з реальним внеском у процес «залучення мас до політики» під гаслами 
«відродження» й «визволення», «повернення» інтелігенції до рідного народу й «служін-
ня» йому. Реалізація цих намірів відбувалась через розбудову системи комунікацій у 
вигляді україномовної преси, освіти, «Просвіт», бібліотек, читалень, клубів, народних 
аудиторій й, врешті-решт, політичних партій і міжпартійних союзів. У випадку України, 
процес націєтворення висхідним чином мав політичний характер. Проблема формуван-
ня національної свідомості (ідентичності), як синтезу об’єктивних і суб’єктивних ознак 
нації, була в практичній площині реалізації «українського проекту» центральною.

Друга половина ХІХ - початок ХХ ст. виявилися вирішальним періодом у станов-
ленні національної свідомості українців. Але, якщо в ХІХ ст. ідентичність формувалася 

2  Касьянов Г. В. Теорії націй та націоналізму: Монографія. Київ : Либідь, 1999. С. 262. 
3  Єкельчик С. Імперія пам’яті: російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. Київ : 

Критика, 2008. (Критичні студії). С. 24.
4  Єкельчик С. Імперія пам’яті: російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. С. 21, 

24, 25.
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на рівні еліти - йшлося, насамперед, про її самоідентифікацію в культурній сфері (у 
царині літератури та інших ділянках), то на початку ХХ ст. цей процес передбачав уже 
набуття національної ідентичності народними масами (етносом). «Будителі нації» - ін-
телігенти різних соціально-політичних напрямків, не маючи важелів влади державної, 
опановували фактично владу культурну. Політизація національного руху була пов’яза-
на із діяльністю нового покоління українських діячів - «людей 1890-х років»5. Через на-
ступність у зміні поколінь, через активну комунікацію представників різних генерацій 
(«людей 1860-х років», «людей 1880-х років», «людей 1890-х років») в українському націо-
нальному русі забезпечувалась насамперед наступність традиції. Ця закономірність ви-
разно постала передусім у епосі громадівської історії, бо саме громади, ці напівлегальні 
культурницько-просвітницькі осередки, й стали тими традиційними структурами, що 
забезпечили сталість та безперервність розгортання «українського проекту» протягом 
1860-х - 1900-х рр.

Зауважимо, що в контексті проблеми, яка розглядається, поняття «еліта» використо-
вується в ціннісному сенсі та означає «кваліфіковану меншину», що здатна продукува-
ти нові моделі поведінки та полегшувати адаптацію соціуму в мінливому світі, «аристо-
кратію духу», меншість обраних людей, що переважають масу передусім психологічно 
та інтелектуально (Хосе Ортега-і-Гассет), творчу меншість суспільства на противагу 
нетворчій більшості (А.-Дж. Тойнбі). Як близькі за значенням, у контексті дослідження 
використовуються поняття «інтелектуали», «інтелігенція», «провідники», «лідери». Слід 
підкреслити реальну злободенність питання у випадку запізнілого українського наці-
єтворення, стосовно наявності консолідованого колективного лідерства, його якісних та 
кількісних характеристик. Як відзначає Ярослав Грицак, з’ясовуючи «формули» нашої 
історії, «… якими б важливими не були історичні чинники і релігійні поділи, «хто куди 
потрапить» - залежить насамперед від волі національних еліт»6. «Егалітарність (пану-
вання влади натовпу) - один із найбільших «бичів» українського суспільства, величезна 
проблема, з якою намагалися боротися мислителі й політики впродовж багатьох століть. 
Вона й сьогодні дає про себе знати численними невдачами в політичному й культурно-
му житті нашої країни. Відплив еліти до інших державних націй був однією з причин 
української бездержавності в нові й новітні часи історії...», - пише Ігор Гирич7. У мо-
нографічному дослідженні історик визначає специфічні риси діячів українського руху, 
творців історичних схем й авторів публіцистичних творів, людей, котрі власним життям 
доводили невмирущість українства й демонстрували його окремішність: «Українська 
інтелігенція, навіть та, що мала українофільський сентимент, залишалася на позиці-
ях подвійної лояльності. … Російсько-український політичний дуалізм - одна з найха-
рактерніших рис ідейної фізіономії нашої еліти. Еліта в Україні не мала рис замож-
ної верстви. Майже всі землевласники давно перейняли всеросійські постулати, стали 
адептами російської національної ідеї. Буржуазія так само була переважно польського, 
російського, єврейського або чужоземного (європейського) походження (німці, австрійці, 
французи, бельгійці, чехи тощо). Тому для Наддніпрянської України характерним було 
існування української, передусім розумової, еліти, яка не мала фінансових засобів для 
здійснення своїх впливів на широкі верстви суспільства…»8.

5  Див.: Касьянов Г. В. Теорії націй та націоналізму: Монографія. Київ: Либідь, 1999. С. 292-299.
6  Грицак Я. Життя, смерть та інші неприємності. Київ : Грані-Т, 2008. (Серія «De profundis»). С. 30-31.
7  Гирич І. Історичні причини наших поразок і перемог. Львів : ЛА «Піраміда», 2011. С. 41.
8  Гирич І. Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ - початок ХХ ст.): 

Монографія. Київ : Український письменник, 2014. С. 10. Див. також: Іваницька С. Г., Демченко Т. П. 
Про минуле - з надією на майбутнє [Рец.]: Гирич І. Б. Українські інтелектуали і політична окреміш-
ність (середина ХІХ - початок ХХ ст.): Монографія. Київ : Український письменник, 2014. 496 с. Наукові 
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Вступ

Українська гуманітаристика має солідні досягнення у сфері вивчення партій-
но-політичних еліт та лідерства, у царині «збирання» спадщини діячів національного 
руху як «досвітньої», так і модерної доби, передусім на інституціональному, макросоці-
альному та біографічному рівнях9. Однак відчувається нестача історіографічних праць, 
де б обговорювались досягнення й прорахунки у висвітленні тих чи інших сюжетів іс-
торії партійно-політичної й культурницької еліти, дискутувались проблеми методології 
й методики дослідження. Бракує новаторських досліджень такого цінного та масового 
джерела, як публіцистика 1890-х - 1920 рр. 

В умовах трансформації вітчизняної історіографії все більш очевидною стає вичер-
паність апробованих моделей. Важливі спостереження щодо потреби оновлення мето-
дологічного арсеналу українських дослідників містяться в збірці праць В. Кравченка 
«Україна, імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії» (Київ : 
Критика, 2011). Констатуючи, що «материкові студії імперської доби якнайкраще ілю-
струють головні положення концепції національного історичного процесу, яку розробив 
Михайло Грушевський і яка в офіційній академічній історіографії заступила радян-
ський канон», що «українську минувшину в цій схемі розглядають у рамках циклічного 
національного поневолення та відродження», автор наполягає, що більшість істориків 
у сучасній Україні «узагалі мало цікавляться проблемами методології, старанно під-
креслюючи власну «об’єктивність» апеляціями до наукових стандартів позитивістської 
історіографії, еклектичним поєднанням різних наукових підходів та інтуїтивною орієн-
тацією на сучасний нормативний канон»10. О. Субтельний, відрізняючи «традиційний» і 
«новий» історіографічні напрями в пострадянській гуманітаристиці, схвально ставиться 
до намагань українських дослідників «методично і концептуально наблизитися до за-
хідних колег»11. А. Портнов твердить, що «типова для України ситуація постсовєтського 
плюралізму створює не лише термінологічний безлад, але й конкуренцію ідей, у якій 
щоразу помітнішу роль грає прямий доступ українських авторів до наукових дискусій, 
ведених англійською, німецькою, польською, французькою мовами»12. Як акцентують 
автори полемічної статті, «для того, щоб нова історія [України. - С.І.] була інтелекту-
ально сумісною з сучасною світовою історіографією, вона має «говорити» однією мовою з 
новітньою наукою. А це означає, що вона має виглядати подібно, бути подібним чином 
структурованою, оперувати аналогічним набором концепцій і підходів, нести аналогіч-
ні смисли…»13 С. Єкельчик в одному з останніх інтерв’ю зауважує, що наразі виникає 
потужний розрив між мейнстрімною українською історичною наукою сьогодні і дослі-
праці історичного факультету Запорізького національного університету.  2014. Вип. 40. С. 315-321.

9  Див.: Іваницька С. Українська ліберально-демократична партійна еліта в контексті націєтво-
рення на початку ХХ ст.: актуальні проблеми дослідження. Наукові праці історичного факультету 
Запорізького державного університету. Вип. ХХVІІI. 2010. С. 474-478; Її ж. Українська ліберально-де-
мократична еліта кінця ХІХ - початку ХХ ст. в пострадянській гуманітаристиці: історіографічні здобут-
ки та методологічні інновації. Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 23. Київ, 2013. С. 284-316; 
Її ж. Українська легально-народницька політична еліта кінця ХІХ - початку ХХ ст.: історіографічні та 
археографічні аспекти проблеми. Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2011. Т. 19. 
Кн. 2. С. 107-115.

10  Кравченко В. Україна, імперія, Росія. Огляд сучасної історіографії / Кравченко В. Україна, ім-
перія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії. Київ : Критика, 2011. С. 417-418.

11  Субтельний О. Від совєтського до національного: тенденції в написанні історії України з 1991 р. / 
Україна. Процеси націотворення / Упор. Андреас Каппелер; пер. з нім. Київ : К.І.С., 2011. С. 34, 37.

12  Портнов А. Сучасна історіографія українського націотворення: кілька спостережень. Україна. 
Процеси націотворення / Упор. Андреас Каппелер; пер. з нім. Київ : К.І.С., 2011. С. 47.

13  Касьянов Г. В., Толочко О. П. Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небез-
пеки при написанні нової історії України. Український історичний журнал. 2012. № 6. С. 20. Пор.: 
Смолій В., Удод О., Ясь О. Історія інститутська, історія українська (Ювілейні роздуми з академічної 
проблематики). Історіографічні дослідження в Україні. 2012. Вип. 22. C. 5-42.
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дженнями Радянської України на Заході, тому що багато вчених в Україні досі вихо-
дять із органічної, антропоморфної концепції етнічної нації: «Нація відновила тут свою 
телеологічну центральність, її треба будувати, вона потребує власної держави і так далі. 
Тоді як із західного боку є досить чітке розуміння, що історики досліджують тих людей, 
які уявляли, що вони відроджують націю. Крім того, прагнути слід було б до створення 
багатоетнічної політичної нації, заснованої на ідеях демократії та прав людини»14. Ця 
думка є доречною стосовно того, що в даному випадку я буду розглядати публіцистику 
Сергія Єфремова не як жанр літератури чи рупор ідей ліберально-демократичної еліти, 
а як витвір людини, яка «уявляла, що вона відроджує націю». 

Стосовно можливостей оновлення методології дослідження еліт та лідерства, най-
більш перспективним шляхом дослідження уявляється поєднання історико-елітарист-
ської й антропологічної моделей. Щодо останнього підходу, слід підкреслити, що голов-
ним його об’єктом є людина, її історичні та етнічні типи, а не окремі історичні події та 
процеси. Притаманна цьому підходу властивість - цілісне розуміння суспільства як єд-
ності економічної структури, соціальної організації й культури. Під антропологізацією 
наук про людину слід розуміти «перенастроювання дослідницької оптики і перенесення 
наукового фокусу з історичних подій і структур на сприйняття та поведінку досліджува-
них (історичних) акторів»15. Дослідження ментальності елітарної групи дає можливість 
пояснити складний взаємозв’язок духовного і соціального розвитку, причини типових 
фактів і унікальних подій-казусів. Щоправда, такий підхід неминуче призводить до 
формування концепції «двох історичних реальностей» - реальності «як такої» та «уяв-
лень про себе», які ця реальність створює у людей конкретної епохи16. Опанування ме-
тодами історичної антропології дозволяє проаналізувати особливості світосприйняття 
і культурно-поведінкових норм, духовні цінності, політичну етику, розуміння громад-
ського обов’язку і служіння народові (демосу), відчуття історичного часу представника-
ми еліти, оцінити (на підставі вивчення соціально-морального середовища українських 
громад, студентських корпорацій, родинно-сімейних кланів) новий, відмінний від тра-
диційного, прагматичний тип культури, що народжувався в українському політичному 
соціумі на межі ХІХ-ХХ ст. 

Більшу увагу слід приділяти постатям так званих «другого» та «третього ряду» в 
історії, які власноручно обирали свій шлях і формували свій неповторний «образ істо-
рії». Слід також враховувати апробований в інших ділянках історіописання досвід соці-
окультурного аналізу. Так, Лорина Репіна зазначає, що прихильники «прагматичного 
повороту» в історіографії орієнтуються на синтез соціальної та культурної історії, макро- 
і мікроаналізу, пояснення і розуміння, на адекватне відтворення взаємодії об’єктивних 
і суб’єктивних компонентів у діяльності історичних акторів, отже, «у цій діяльнісній 
перспективі з’являється шанс розсунути вузькі шори звичного ретроспективного бачен-
ня, подолати лінійне історіографічне мислення...»17. Ця думка вагома й стосовно істори-
ко-біографічних студій.

Перспективним щодо вивчення української ліберально-народницької еліти є 
14  Тягар упізнаваних понять: Інтерв’ю Наталі Лаас з професором Сергієм Єкельчиком, записане 

у Києві 17 липня 2014 року. Харківський історіографічний збірник. 2016. Вип. 15. С. 275.
15  Нарский И. Приглашение к «лирической историографии», или об одной тенденции в совре-

менном историописании. История и историки в пространстве национальной и мировой культуры 
XVIII-XX века. Материалы международной научной конференции / ИВИ РАН. Москва, 2011. С. 153-154.

16  Див.: Галушко К. Ю. Антропологія Історична / Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / 
Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ, 2003; Яковенко Н. Вступ до історії. Київ : Критика, 2007. 
С. 209-213.

17  Репина Л. «Вызов и ответ»: перспективы исторической науки в начале нового тысячелетия. 
Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. Київ, 2008. Вип. 3. С. 25.
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генераційний підхід (див., наприклад, новаторські праці закордонних дослідників 
Т. Шаніна й О. Андрієвської щодо застосування «теорії поколінь» до історії визвольно-
го руху, російської і української його течій)18. Так, О. Андрієвська, розглядаючи процес 
створення покоління 1917 р. і зазначаючи в його «колективній біографії» невід’ємне 
місце С. Єфремова, робить висновок про те, що «швидка радикалізація українського 
національного руху на межі століть була, безперечно, частиною більшого, набагато 
складнішого інтелектуального і політичного процесу, який почався задовго до студент-
ських протестів 1899 р. Проте … цей зсув також мав вирішальний соціальний вимір, 
який в значній мірі був упущений. Дійсно, саме поява «Молодої України», зростаючої 
соціальної мережі українських студентів із відчуттям колективної ідентичності і усві-
домленням політичної мети, додало руху власні міцність і імпульс. В цьому відношенні, 
створення Покоління 1917 року - зростання його амбіцій, розширення соціального бази 
і географічного ареалу і нарощування потенціалу для дій - це історія створення сучас-
ної України»19.

Методологічне значення мають удоступнені в перекладах напрацювання закор-
донних авторів20. У постановці і вивченні «проблеми поколінь» в Європі виокремлю-
ються 1860-1870-ті й 1910-1920-ті рр. В останній із зазначених періодів побачили світ 
найвідоміші праці з проблеми - К. Мангейма і X. Ортега-і-Гассета (обидві написані 1928 
р.). Новий поштовх до поглиблення інтересу надали травневі події 1968 р. в Європі і 
США, коли був зафіксований розрив поколінь (Маргарет Мід та ін.). Були спроби до-
слідити поколінські моделі соціальної адаптації на прикладі іммігрантів (Ф. Боас та 
ін.). Поколіннєва проблематика розроблялася в зв’язку з дослідженнями молоді, з 
проблемами культурної трансмісії і співвідносними ролями в ній «батьків» і «дітей» 
(Е. Шпрангер, Л. фон Візе). Активно вивчалися літературні покоління, покоління в 
мистецтві (Е. Р. Курціус, В. Піндер, А. Пейро). Справжній бум у прикладній соціоло-
гії викликала обґрунтована у 1991 р. у працях американських авторів В. Штрауса й 
Н. Хоува (інший варіант транслітерації прізвища - Гове) «теорія поколінь», що приймає 
як головну підставу для диференціації людей різних поколінь сповідувані ними цін-
ності та знаходить широке застосування у маркетингу, управлінні персоналом, освітніх 
технологіях. В сучасному інформаційному просторі часто використовують поняття «по-
коління Х, Y, Z» як ключові для другої половини ХХ ст.

Здається, першою в пострадянській гуманітаристиці проблему поколінь у про-
цесі реалізації «української ідеї» озвучила Оксана Забужко. Вона писала про те, що 
«франківський період» творення національної культури охоплює громадську діяльність 
одного покоління інтеліґенції, чия соціалізація в основному завершилася на кінець 
70-х-початок 80-х років ХІХ ст., і котре впродовж наступних трьох десятиліть взяло на 
себе головний тягар місії відродження розчленованої між двома імперіями України. 
І. Франко, чільна постать і лідер цього покоління, називав його «Молодою Україною» 

18  Див.: Andriewsky O. The Making of the Generation of 1917: Towards a Collective Biography. 
Journal of Ukrainian Studies. 2004. Vol. 29. № 1-2. P. 19-37; Шанин Т. История поколений и поколен-
ческая история России. Отцы и дети: поколенческий анализ современной России. Серия: Библиотека 
журнала «Неприкосновенный Запас». Москва : Новое литературное обозрение, 2005. С. 17-38.

19  Andriewsky O. The Making of the Generation of 1917: Towards a Collective Biography. Journal of 
Ukrainian Studies. 2004. Vol. 29. № 1-2. P. 37. 

20  Мангейм К Проблема поколений. Новое литературное обозрение. 1998. № 2 (30). С. 7-47 (текст 
1928 г.); Нора П. Поколение как место памяти. Новое литературное обозрение. 1998. № 2 (30). С 48-72; 
Ортега-и-Гассет X. Тема нашего времени / Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? Москва : Наука, 
1991. С. 3-7; Ортега-и-Гассет X. Вокруг Галилея / Ортега-и-Гассет X. Избранные труды / Пер. с исп./ 
Сост., предисл. и общ. ред. A.M. Руткевича. Москва : Издательство «Весь Мир». 1997. С. 233-402. Лекції 
3-5 присвячені ідеї поколінь.
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- поняттям, запущеним в обіг з легкої руки літератора й публіциста Тр. Зіньківського. 
Ця самоназва підкреслювала ідейну й політичну спорідненість ґенерації кінця століт-
тя з національно-визвольними рухами, котрі охопили Європу в XIX ст., від згуртова-
ної 1834 р. «Молодої Європи», що об’єднувала «Молоду Італію», «Молоду Німеччину», 
«Молоду Польщу» та ін., до «молодочехів» - партії чеського національного відродження. 
Головна відмінність від них «Молодої України» насамперед у тому, що вона не була 
оформлена організаційно. Впродовж трьох років (1900-1902) видаваний у Львові од-
нойменний часопис не можна, на думку О. Забужко, вважати ґенераційною трибуною 
(був нею радше «Літературно-Науковий Вістник» - наступник заснованої 1882 р. «Зорі»). 
Інституційно «Молода Україна» як така не існувала, залишаючись метафорою - зате 
«точною й місткою» - на ознаку української інтеліґенції «франківського періоду». Власне 
філософсько-теоретичні здобутки «Молодої України» більш ніж скромні порівняно з по-
передниками - кирило-мефодіївцями й «громадівцями» 70-х (переважна більшість яких 
продовжувала працювати й у «франківський період»), підкреслює дослідниця. Саме на 
рубежі століть нова українська культура вперше набуває «повної структури» (у першу 
чергу завдяки «інтеґральній, всесторонній праці» «Молодої України»): не тільки худож-
ньо-естетична, а й наукова, релігійна, політична «підсистеми» українського духовного 
життя складаються й розвиваються органічно, «зсередини», відповідно до потреб укра-
їнської суспільності. О. Забужко підкреслює, що «Молода Україна» прямо спиралася на 
«два попередні покоління нової української інтеліґенції, а така спадкоємна тяглість, за-
галом не притаманна українській культурній історії-- всуціль дискретній, позначеній 
реґулярними (за І. Мірчуком, щопівстолітніми) розривами традиції, - звичайно ж, му-
сила принести свої плоди, забезпечивши якісний стрибок…» Каталізуючу роль відіграв 
якісно новий ступінь відкритості національної культури, а саме: перенесення «духовної 
столиці» України з Києва до Львова, що напрямки втягло українське національне відро-
дження в епіцентр тих бурхливих процесів національного будівництва, якими у «вік на-
ціоналізму» охоплена була вся Європа та сприяло входженню в загальноєвропейський 
культурний контекст. Авторка слушно зазначала, що «перші три покоління нової укра-
їнської інтеліґенції, кінчаючи Франковим, необхідно були - мусили бути! - вихованцями 
або російської, як київські «громадівці», або ж «західноєвропейської, передусім німець-
кої» культури. Третього - сиріч української культури з повною структурою, спроможної 
продукувати інтеліґенцію на своєму власному ґрунті, було просто не дано, - одначе це 
не заважало їм зберігати, сповідувати як свідоме переконання українську національну 
ідентичність, «українофільство», «хлопоманство»… Оцей специфічний, нерідко вкрай 
драматичний для особистости український дуалізм уперше в нашій новітній історії було 
знято вже післяфранківським, першим «органічним» - не «українофільським», а таки 
українським і за «ідеологією», і за «культурою» - поколінням інтеліґенції - тим, до ко-
трого звертався Франко в «Одвертому листі до галицької української молодежі» » і чиє 
постання він готував працею всього свого життя»21.

У останні роки в материковій українській історіографії спостерігається нова хвиля 
зацікавленості цією проблематикою. З’явились праці, де подається тлумачення й пояс-
нюється генезис поняття «покоління» у науковій літературі. Г. Калініч, спираючись на 
доробок переважно закордонних авторів, твердить, що у суспільстві існування поколінь 
усвідомлюється на тлі пережитих суспільних катаклізмів або змін структурного рівня. 
Існування поколінь у межах групи стає очевидною річчю під впливом подій, важливих 
саме для цієї групи. Тож самосвідомість поколінь, які пережили ці катаклізми чи зміни 

21  Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. Київ 
: Основи, 1993. С. 14-21.
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в період соціалізації, буде найвищою. Характерні для того чи іншого покоління риси 
будуть визначатися крізь призму цих подій. Г. Калініч підкреслює «еластичність поко-
ління як соціальної категорії та зручність її застосування для дослідження груп, різних 
за величиною і сталістю зв’язків між їх членами». Авторка передбачає, що «найближчою 
перспективою розробки методики вивчення поколінь є складання потенційної джерель-
ної бази і визначення способів аналізу окремих груп джерел з метою дослідження їх 
крізь призму колективної пам’яті відповідних поколінь»22. В іншій праці Г. Калініч дає 
також таке визначення: «Під поколінням мається на увазі умовна спільність близьких 
за віком груп населення, які мають життєві контакти. Для духовенства як суспільно-
го прошарку точкою відліку стали реформи духовного відомства 60-х рр. ХІХ ст., і ос-
новним носієм змін, спричинених реформами, стали випускники духовних навчальних 
закладів після 1869 р., що дає підстави виділити їх в окреме покоління»23.

Адаптація «теорії поколінь» на матеріалах літературного життя здійснена в збір-
нику наукових праць «Постколоніалізм. Генерації. Культура», виданого 2014 р. за ре-
дакцією Т. Гундорової й А. Матусяк24. Різнопланові розвідки написані в межах двох 
головних парадигм - «теорії поколінь» і постколоніалізму. Постколоніальна критика, 
рухаючись на Схід Європи, відкриває тут свій новий об’єкт - генерації. Які вони - батьки 
і діти епохи посткомунізму і постколоніалізму? Яка вона - постколоніальна критика на 
Сході Європи? Яке воно - посттоталітарне покоління? Які вони - нові теоретичні ревізії 
на Сході Європи? Саме такі питання ставлять автори та упорядники збірника. Вони 
декларують як головну мету свого проекту інтегрування трансгенераційної тематики в 
сучасні постколоніальні студії. В статті А. Матусяк і М. Свєтліцкі «Категорія покоління 
у сучасних суспільно-культурних дослідженнях» зауважується, що сучасна гуманісти-
ка приділяє мало уваги знанню у цій сфері, а наявна інформація надто переповнена 
дослідницькими стереотипами та зазначається, що у своєму тексті вони збираються 
використовувати лише універсальні європейські та англо-американські дослідження 
покоління кінця ХХ - початку ХХІ століть. Наприкінці автори визнають, що тради-
ційна концепція покоління як групи, сформованої спільним (особливо травматичним) 
досвідом, виглядає нині неповною. Таке визначення не охоплює груп і поколіннєвих 
спільнот - як в історично-культурному аспекті, що посідає сильну позицію в гуманітар-
них науках (В. Дільтей, К. Мангейм), так і в культурному, що ґрунтується на концепції 
конфлікту культур Г. Зіммеля. «Це особливо помітно тоді, коли справа стосується по-
коліннєвих груп субкультур останніх тридцяти років. Основна складність виникає із 
широти явища, а також зі складності культурного розмаїття». Вони пристають на думку, 
що класичне визначення категорії покоління зазнало «постмодерної деконструкції»25. 

Концепт «покоління» широко вживається у колективній праці «Історик і влада» 
(Київ, 2016), зокрема, у статтях В. Ващенка «(Українські) історики, політичні генера-
ції та (радянська) влада: нова аналітична структура радянської історії» та Д. Вирського 
«Історики покоління шляхетської революції в Речі Посполитій (середина ХVI ст.)»26. В 

22  Калініч Г. Ю. Інструменталізація поняття «покоління» в дослідженнях колективної пам’яті. 
Національна та історична пам’ять. Київ, 2012. Вип. 3. С. 155. 

23  Калініч Г. Ю. Православне біле священництво міста Києва останньої третини ХІХ - початку ХХ 
ст.: просопографічний портрет: автореф. … к. і. н.: 07.00.01. Київ, 2011. С. 8.

24  Постколоніалізм. Генерації. Культура / за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк. Київ : Лаурус, 2014. 
336 с. (Серія «Теоретичні ревізії»; вип. 4).

25  Матусяк А., Свєтліцкі М. Категорія покоління у сучасних суспільно-культурних дослідженнях. 
Постколоніалізм. Генерації. Культура / за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк. Київ: Лаурус, 2014. (Серія 
«Теоретичні ревізії» ; вип. 4). С. 132, 145.

26  Історик і влада. Колективна монографія / В. Андрєєв та ін. Відп. ред. В. Смолій; Творч. керівн. 
проекту І. Колесник. Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. 543 с.
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прикінцевих заувагах до книги творчий керівник проекту Ірина Колесник зауважує, 
що значення й перспективи генераційного підходу в вітчизняній науці цілком очевид-
ні, бо генераційний підхід є контроверсійним генетичному (лінеарному), виступаючи 
реакцією на осмислення взаємодії розривів і традицій в історії; генераційна свідомість 
слугує засобом боротьби з традиціоналізмом як «форма просування власної суб’єктив-
ності групою, у пошуках своєї ідентичності й місця у нескінченному ланцюзі поколінь». 
Нарешті, «генерація як соціальний конструкт є інструментом визначення групової солі-
дарності, що дає можливість сприйняття історії з точки зору боротьби і зміни поколінь, 
що їх довго не помічали в історії, й котрі непомітно приходили й тихо зміняли один 
одного». На часі формування генераційної свідомості української еліти як нового типу 
свідомості загалом27.

В останнє десятиліття проблематика покоління, зміни поколінь і міжпоколінської 
трансляції цінностей, установок, досвіду неодноразово привертала увагу російських 
соціологів і істориків28. Як зазначав відомий соціолог Юрій Левада, соціологічні дослі-
дження «поколінського» зрізу історичного періоду, наприклад XX ст., можна розробляти 
в двох планах: по-перше, через вивчення особливостей різних вікових груп, по-друге, 
через аналіз «структури» поколінь (елітарної, символічної) і її значень29. На його думку, 
в рамках певного «великого» періоду (довжиною, скажімо, в століття, тобто в три «зри-
мих» людських покоління) виділяються генерації, що формують певні значущі зразки 
або рамки поведінки і думання, відповідний набір символів, тобто - значущі покоління. 
При цьому в одних і тих же рамках можливі різні напрямки дії. Поколінські зразки 
формуються значущими групами, які можуть бути масовими (в ситуації масових воєн) 
або елітарними. «Різна значимість поколінських груп - один з інструментів “пульсації” 
історичного процесу»30. 

У найпершому наближенні і в найзагальнішому сенсі покоління можна уявити 
як форму (тип) соціального зв’язку і фокус символічної солідарності діючих індивідів: 
це нормативна рамка уявного співвіднесення з іншими «по горизонталі», такими ж, 
як «ти»31. Можна говорити про метафору покоління мовою соціальних наук і наук про 
культуру (історії, соціології, філології і т. і.), про покоління як метафору, препаруючи 
далі її як конструкцію, функціональну семантику елементів, модальні форми їх зв’язку. 
Як підкреслює Б. Дубін, поняття «покоління» якраз і існує в подібному семантичному 
полі напружень - напруги між уявленнями про традиційно-ієрархічне суспільство (його 
образ - сім’я), модерне суспільство (загал і еліта, активні групи як його втілення) і пост-
модерне суспільство (маса як продукт діяльності анонімних загальних інститутів). Тим 
самим поняття «покоління» певним чином фіксує відповідні точки розлому в соціаль-
ному і культурному порядку, напрямки та механізми опосередкування і переходу між 
«колишнім» і «новим»32.

27  Історик і влада. Колективна монографія. С. 533-534.
28  Дубин Б. В. Поколение: смысл и границы понятия. Отцы и дети: Поколенческий анализ 

современной России / Сост. Ю. Левада, Т. Шанин. Москва : Новое литературное обозрение, 2005. С. 
65. Див.: Коровищына Н. В. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы во 
второй половине XX века. Москва, 1999. 187 с.; Савельева И. М. Полетаев А. В. Смена поколений / 
Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время: В поисках утраченного. Москва, 1997. С. 360-371; 
Семенова В. С. Дифференциация и консолидация поколений. Россия: Трансформирующееся общество. 
Москва, 2001. С. 256-271; Чудакова М. Заметки о поколениях в советской России. Новое литературное 
обозрение. 1998. № 2 (30). С. 73-91.

29  Левада Ю. Поколения XX века: возможности исследования. Отцы и дети: Поколенческий ана-
лиз современной России. С. 36.

30  Левада Ю. Поколения XX века: возможности исследования. С. 41.
31  Дубин Б. В. Поколение: смысл и границы понятия. С. 63.
32  Дубин Б. В. Назв. праця. С. 66, 70-71.
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Слід також зазначити, що нині, здається, не заперечується, а вітається право до-
слідника на авторське, а тому певною мірою суб’єктивне «прочитання» документальних 
джерел, визнається неминучість і навіть корисність емоційної забарвленості авторських 
текстів, вияв співпричетності та співпереживання під час «зустрічі» зі своїми «значущи-
ми Іншими». І, будемо сподіватися, в цьому випадку «науковість» не суперечить «об’єк-
тивності»... Знову ж таки, навряд чи байдужість і відстороненість автора від предмета 
свого зацікавлення є позитивними рисами. Так, наприклад, соціолог Д. Хапаєва при-
пускає, що «можливо, ми присутні при виникненні інтелектуального письма, чия 
правдивість не зводиться ні до з’ясування того, як “було насправді”, ні до неухиль-
ного слідування правилам Вульгати соціальних наук. Однією з його особливостей 
може стати здатність наділити минуле і сьогодення сенсом крізь призму сучасного 
політичного і художнього сприйняття…»33. Всі ці зауваження в тій чи іншій мірі сто-
суються історіографічних практик вивчення ліберально-народницької еліти на перети-
нах ХІХ-ХХ століть, уваги до конкретних пасіонарних особистостей у процесах «націо-
нального будівництва».

Мета запропонованого дослідження полягає в тому, щоб з’ясувати розуміння 
С. О. Єфремовим як видатним представником української інтелектуальної й дер-
жавотворчої еліти кінця ХІХ - першої чверті ХХ ст. ролі й значення публіцистики 
в громадському житті Російської держави загалом, України зокрема; окреслити 
головні напрямки його публіцистичної творчості 1890-х - 1920 рр.; простежити ха-
рактер рецепції його праць сучасниками й нащадками, специфіку сприйняття його 
як журналіста; з’ясувати вагу персоналістичної тематики в його доробку; осмис-
лити в різних методологічних контекстах - «теорії поколінь», «соціології знання», 
концепцій колективної та історичної пам’яті - сприйняття ним постатей провідни-
ків українського руху та прихильних до «українства» діячів імперського соціуму; 
нарешті, розглянути на матеріалах публікацій в журналі «Книгарь» тлумачення 
С. Єфремовим питань біографіки та проблем культурного розвитку в кризові пері-
оди історичного буття України й світу.

Завдання роботи наступні: 
1) окреслити головні етапи життєвого й професійного шляху Сергія Єфремова 

(1876-1939), продемонструвати бачення сучасниками його як людини, публіциста 
й громадянина, виявити рефлексії щодо його творчого доробку (передусім, голов-
ного тексту життя, яким стала «Історія українського письменства», а також окре-
мих, найбільш резонансних статей, збірок, популяризаторських праць, моногра-
фічних студій), прослідкувати долю С. Єфремова та його творчої спадщини за доби 
тоталітаризму;

2) з’ясувати формування традицій єфремознавства як комплексної гуманітар-
ної субдисципліни, привернути увагу читача до її витоків - ґрунтовних публікацій 
на сторінках діаспорних журналів «Український історик» та «Сучасність»;

3) систематизувати науковий, науково-популярний, археографічний доробок 
української пострадянської гуманітаристики у царині єфремознавства;

4) простежити процес взаємодії поколінь у структурах українського націо-
нально-визвольного руху та відбиття цієї проблематики в публіцистичному до-
робку С. Єфремова, з’ясувати висвітлення ним питань організації, ідеології, ролі 
й місця Кирило-Мефодіївського братства в історії «національного відродження», 
показати механізм конструювання у публіцистичних працях С. Єфремова обра-

33  Хапаева Д. Р. Герцоги республики в эпоху переводов: Гуманитарные науки и революция поня-
тий. Москва: Новое лит. обозрение, 2005. С. 187.
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зів діячів старшої генерації українства, виокремити ті, що найбільш привертали 
його увагу - «люди 1840-х років» (Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш), «люди 
1860-х років» (Павло Житецький, Микола Лисенко, Кость Михальчук та ін.), «люди 
1870-х років» (Олександр Русов, Ілля Шраг), проаналізувати у порівняльному ас-
пекті сприйняття Єфремовим і його колом життєвих доль і внеску зазначених осіб 
у розгортання процесу націєтворення; 

5) простежити відбиття у публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова таких 
складових «українського проекту», як «винайдення традиції» та творення «місць 
пам’яті»; привернути увагу до явищ й подій, що розглядались провідниками укра-
їнського руху як засоби національної маніфестації, демонстрації здобутків укра-
їнської культури перед «світом імперій», передусім святкування ювілеїв (ювілей 
Д. Мордовця, «свято Котляревського в Полтаві», ювілеї М. Лисенка, І. Нечуя-
Левицького, М. Шашкевича, І. Франка), розглянути посвяти в пресових видан-
нях, що належали перу С. Єфремова-публіциста, на пошану діячів національної 
культури (пам’яті М. Шашкевича, І. Франка, М. Павлика), реконструювати іс-
торію створення пропам’ятних збірок на спогад про товаришів та однодумців: Б. 
Грінченка (1910 р.) та В. Доманицького (1912 р.), внесок С. Єфремова в їхній зміст 
та висвітлити його особисте ставлення до цих постатей;

6) проаналізувати роль Сергія Єфремова як співтворця Шевченківського ко-
мемораційного канону, з’ясувати традиційні й новаторські елементи в його шев-
ченкознавчому доробку, окреслити його внесок у відстоювання проекту пам’ятника 
Т. Шевченку;

7) висвітлити місце та функції «значущих Інших» й «узагальнених Інших» 
в «життєвому світі» Сергія Єфремова та відбиття їхніх образів у його публіцис-
тичному доробку, приділивши особливу увагу впливам Михайла Драгоманова, 
Володимира Антоновича, Олександра Кониського;

8) показати, якими засобами і в яких темпорально-просторових полях 
С. Єфремов моделював у публіцистичних текстах «ідеальні постаті» росіян із опо-
зиційного середовища (зосередившись на сприйнятті публіцистом життєдіяльності 
та політико-етичної спадщини О. І. Герцена й В. П. Обнінського);

9) розглянути як цінний історико-біографічний та культурологічний ресурс 
публіцистику Сергія Єфремова на шпальтах критико-бібліографічного місячника 
«Книгарь» (1917-1920 рр.).

Об’єктом дослідження послугувала публіцистична спадщина 
С. О. Єфремова 1899-1920 рр. 

Предметом дослідження є його публіцистичний доробок персоналістично-
го характеру.

Хронологічними межами обрано період від появи перших публіцистичних 
текстів С. Єфремова персоналістичного характеру до його виступів на шпальтах 
«Книгаря». Йдеться про 1899-1920 роки, що були позначені назріванням кризо-
вих процесів в Російській імперії, вибухом першої російської революції 1905-1907 
рр., утвердженням режиму дуалістичної монархії, подіями Першої світової війни, 
падінням старого режиму в ході Лютневої революції 1917 р., розгортанням проце-
сів Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр., що призвела 
до народження новітньої української державності. Територіальними (істори-
ко-географічними) межами дослідження став ареал Наддніпрянської України 
імперської доби та періоду визвольних змагань 1917-1921 рр. Сюжети, пов’язані 
з українськими землями у складі Австро-Угорщини, розглянуто більш деталь-
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но у тих випадках, коли йдеться про соборність українських земель, літературну 
співпрацю, ювілеї, спільні національні акції української інтелектуальної й партій-
но-політичної еліти. В окремих випадках розглядається творча активність й праця 
української діаспори.

Робота спирається на методологічні принципи системності, історизму, 
антропологізму, міждисциплінарності. Реалізації поставлених цілей та завдань 
послугували загальнонаукові методи (аналіз та синтез, індукція та дедукція, 
системний, структурно-функціональний, метод моделювання), спеціально істо-
ричні методи (історико-генетичний, історико-хронологічний, компаративний, іс-
торико-типологічний, біографічний), методи історичного джерелознавства 
(евристичний, класифікаційний, науково-критичний), міждисциплінарні ме-
тоди (семантичний аналіз, просопографія). 

Стосовно просопографічного методу, слід зазначити, що зміст його тракту-
ється в українській історіографії неоднозначно: як створення колективного соціального 
портрету певної групи суспільства шляхом дослідження соціальних, професійних, ет-
нонаціональних груп (Life History); як відтворення родинної історії (Family History); 
нарешті, як окреслення індивідуального портрету конкретної особи, розкриття конкрет-
ної персоналії у всій стереоскопічності людських вимірів, динаміці особового розвитку34. 
На думку В. В. Томазова, просопографія (від грец. πρóσωπων- обличчя, особа та γράφω 
- пишу) - це спеціальна історична дисципліна, що вивчає весь комплекс джерел біогра-
фічного та іншого особистісного характеру, а саме: зовнішність, індивідуальні риси та 
якості, соціальне й етнічне походження, родинні зв’язки, кар’єру, різноманітні життєві 
обставини тощо з метою створення портретів окремих осіб чи груп, об’єднаних за певни-
ми спільними критеріями, для реконструкції минулого як історії людей. Під час просо-
пографічного дослідження відповідно до виду джерел залучаються методики та підходи 
генеалогії, соціології, біографістики, демографії, статистики тощо35. Просопографічний 
портрет особистості складається з двох частин: 1) опис персони; 2) епопея - рекон-
струкція внутрішнього світу особистості, через поширення, розгорнення, поглиблення 
біограм шляхом урахування правдивих гуманних аспектів, з висвітленням позитивних 
і негативних сторін життєпису36. Застосування просопографічної методики у царині ви-
вчення партійно-політичних еліт передбачає збирання біографічних відомостей за чіт-
ко розробленою уніфікованою програмою; виокремлення поколінь (генерацій) у рамках 
конкретної партії; порівняння «колективної біографії» або керівного складу, або групи 
провідних діячів цієї партії із спорідненими або, навпаки, конкуруючими політичними 
асоціаціями. Можливості застосування просопографічних методів дослідження значно 
розширюються завдяки масовому оприлюдненню джерел особового походження - листу-
вання, щоденників, автобіографій, мемуарів. 

Щодо моделі біографії у сучасній гуманітаристиці, філософ Інна Голубович, слідом 
за С. Аверінцевим, вважає доречним використання поняття «силует на тлі доби» (при 
відсутності у дослідника достатніх джерел та наявності дискурсу). Авторка розглядає це 
як певне методологічне кредо, підкреслюючи, що у «силуетному» описі особливо цікава 

34  Див.: Старовойтенко І. Просопографічний портрет особистості у контексті сучасних завдань бі-
ографічних та історичних досліджень. Українська біографістика. 2008. Вип. 4. С. 56; Попик В.І. Світоглядні 
засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ 
ст. Українська біографістика. 2008. Вип. 4. С. 34. Див. також: Коник О. Депутати Державної думи Російської 
імперії від губерній Наддніпрянської України (1906-1917 рр.). Дніпропетровськ : Герда, 2013. С. 23-24. 

35  Див.: Томазов В.В. Просопографія. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Prosopohrafiia
36  Див.: Ляшко С. М. Українські біографічні довідкові видання ХІХ-ХХ ст.: історичні та теорети-

ко-методичні засади. Запоріжжя : Дике поле, 2010. С. 274.
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межа між силуетом і фоном, «контур», сфера «меж», крім того, в поняття «силует» закла-
дено ще й елемент «імпресіоністичного» бачення37.

Стосовно сучасних історико-біографічних студій, дослідники зазначають, що по-
ряд із традиційними напрямами виникають нові: «екзистенціальний біографізм», 
«нова біографічна історія», «інтелектуальна біографія», «біографія речей». Як зазначає 
Ірина Колесник, у сучасній літературі заговорили навіть про «біографічний поворот» (a 
biographical turn) в інтелектуальній та культурній історії. Подавши характеристику біо-
історіографії та «інтелектуальної біографії» як двох моделей дослідження, І. Колесник 
підкреслює, що перспективною стратегією сучасного біографічного дослідження є нині 
«нова біографічна історія» - «біографічний метод, що означає вивчення особистості в 
системі соціокультурних комунікацій». Біографічний метод передбачає реконструкцію 
певного життєвого сценарію та соціального середовища конкретної епохи через поєд-
нання у дослідженні таких «складових»: людина / події; особистість / історія; приват-
не / публічне; індивідуальне / суспільне тощо. «Нова біографічна історія» функціонує у 
вигляді трьох моделей: «біоісторіографія», «інтелектуальна біографія», «життя як нара-
тив». Перспективною стратегією сучасного біографічного дослідження постає наратив-
на психологія, засадничий принцип якої вбачається наступний: «життя - це наратив»38. 
Дослідниця звертає увагу, що навколо життя видатної людини завжди відбуваються 
численні «письмові інтервенції», у яких подаються різні, навіть контроверсійні версії, 
життєпису такої людини. Життєві події не цікаві як такі, вони набувають сенсу й моти-
вації, коли утворюють певну наративну структуру - сюжет, фабулу, інтригу39. Ці мірку-
вання доречні й щодо визначення стратегії й моделі нашого дослідження.

Цінні узагальнення щодо потенціальних можливостей біографічного методу в істо-
ричних дослідженнях містяться в грунтовній праці Тетяни Попової. Так, вона зазначає, 
що біографізм у сучасній літературі найчастіше визначають як описово аналітичний 
метод збору та презентації інформації про конкретні особистості, як теоретико-методо-
логічне підґрунтя сучасних гуманітарних досліджень; в цьому плані дане поняття ви-
ступає аналогом біографічного методу / підходу. Не заперечуючи цих смислів, авторка 
підкреслює, що біографізм в даному контексті набуває іншого звучання - «наукове біо-
історіопісання»40. Біографізм має відтепер багатоманітні репрезентації, практики, про-
екції та моделі. Завдяки інформаційному трансферу різних академічних світів впро-
довж останніх десятиліть на пострадянському культурному просторі спостерігається 
мінливий і складний симбіоз різних дослідницьких практик, співіснування понять із 
різних систем41. Ключова ідея Т. Попової полягає в тому, що саме відмінність між різни-
ми типами біографічного аналізу продукує можливості їхнього сполучення в межах єди-
ного тематичного чи проблемного поля. На думку авторки, саме розмаїття типологічних 
пропозицій у сфері біографічного письма й ґенерує великий діапазон можливих варіа-
цій життєвої або персональної історії. Т. Попова розглядає побутування понять «образ» і 
«модель», інструментальне застосування термінів «образ-модель», «біографічний метод» 
чи «історико-біографічний метод», як продукти різних дисциплінарних світів, «біо-факт» 

37  Див.: Голубович И. В. Биография: силуэт на фоне Humanities. Методология анализа в социогумани-
тарном знании: монографія. Одесса, 2008. 372 с. URL: www.philosof.onu.edu.ua/elb/articles/golubovich/mono.doc

38  Колесник І. Передмова. «Нова біографічна історія» як метод. Ейдос. 2014-2015. Вип. 8.  
С. 7-9.

39  Там само. С. 11.
40  Попова Т. Жизнеописание учёного-историка на перекрестке историографических традиций: 

Теория. Методология. Практика. Одесса: Бондаренко М. А., 2017. С. 5. 
41  Попова Т. Жизнеописание учёного-историка на перекрестке историографических традиций. 

С. 12-13.
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(«біографічний факт») та «біо-джерело» («біографічне джерело»), виявляє три базових 
варіації біоісторіографічної типології джерел42. На думку О. Яся, «…книга Т. Попової 
є цікавою, ориґінальною та фундаментальною студією з осмислення біографізму 
як багатоликого інтелектуального, культурного, наративного, жанрового, видового 
та інтердисциплінарного явища на ниві сучасного історієписання», бо вона спо-
нукає авторів замислитися щодо того, як пишеться, відтворюється, конструюється, 
контекстуалізується та конфіґурується життєва/персональна історія інтелектуала. 
«Біографізм» постає як своєрідна множинність версіальних, конкуруючих, взаємо-
доповнюючих способів і форм конструювання, відтворення та представлення біо-
графії у просторі сучасного соціогуманітарного знання43.

Коли докласти ці теоретичні й практичні міркування відомих фахівців до 
джерельного матеріалу нашого дослідження, то стає очевидним, що традиційний 
інструментарій біографізму в даному випадку повинен доповнюватися за раху-
нок просопографічної складової, персональна історія С. Єфремова-інтелектуала 
переплітається з персональними історіями «героїв» його публіцистичних текстів, 
автобіографічна проекція Єфремова перетинається з проекціями біографій його 
«значущих Інших». Отже, стосовно осягнення й «освоєння» публіцистичного масиву 
праць С. О. Єфремова доцільним є полідисциплінарний підхід. 

Широкі можливості розгортаються в методологічному просторі «історії ідей» 
(інтелектуальної історії), концептуальної історії, або «історії понять», «нової полі-
тичної історії», «нової культурної історії», теорій пам’яті. Різноманітні мнемопро-
екти, розроблені в останні десятиріччя зарубіжними дослідниками та апробовані 
на матеріалах вітчизняної історії, пропонують досить диференційований інстру-
ментарій для більш широкого й комплексного осмислення поставленої проблеми 
й пов’язаних із нею дослідницьких завдань. Так, наприклад, вивчення пам’яті, 
пригадування, забування як соціокультурного явища можливе в межах концеп-
цій «колективної пам’яті» М. Хальбвакса, «пам’яті культури» Ю. Лотмана, «місць 
пам’яті» П. Нора, «культурної пам’яті» Я. Ассмана, а також таких конструктів, як 
«менталітет» в інтерпретації представників школи «Анналів», «дискурс» М. Фуко 
(«історичне апріорі» і «архів»), «життєвий світ» у версіях Е. Гуссерля, А. Шюца 
(Schütz; в іншій транскрипції - Шютц), П. Бергера і Т. Лукмана або Ю. Габермаса. 
Кожен із концептів, запропонованих названими авторами, має свою пізнаваль-
ну цінність і потребує адаптації на конкретному історичному матеріалі. В дано-
му випадку таким «матеріалом» слугує не лише «історія життя» та публіцистична 
спадщина Сергія Єфремова, але й «історії життя» героїв його численних нарисів, 
некрологів, посвят, шкіців, есеїв, світ їхніх ідей, «відбиток» їхніх доль та спадщи-
ни у працях безпосередніх спадкоємців та наступників, ментальний «слід» у «кар-
тах пам’яті» наступних поколінь, що мало вплив на цілісність «культурного коду» 
української нації в умовах ХХ ст. - століття світових воєн, революційних потрясінь 
та катастроф. 

Уявляється, що адекватно проаналізувати сприйняття Сергієм Єфремовим 
постатей минулого й сучасного може допомогти соціологічна теорія епістемо-
логічного конструктивізму. Ця теорія трактує соціальну дійсність як таку, що 
сконструйована нашою свідомістю. «Конструювання дійсності», на думку А. Шюца, 

42  Там само. С. 17, 27, 102-105, 117-120, 122-127, 128-130.
43  Див.: Ясь О. [Рец.]: Попова Т. Жизнеописание учёного-историка на перекрестке историографи-

ческих традиций: Теория. Методология. Практика. Одесса: Бондаренко М.А., 2017. 456 с. Український 
історичний журнал. 2018. № 4. С. 220-225.
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П. Бергера і Т. Лукмана, неможливе без наявності «значущих Інших» - обмеженої 
кількості близьких і важливих для нас людей, реальні чи уявні діалоги і взаємо-
дія з якими (а інколи й просто саме їхнє існування) дозволяє нам орієнтуватися в 
житті, усвідомлювати нашу значимість і місце в світі, оцінювати свої і чужі вчинки, 
наполягати на певних цілях і цінностях. Для Сергія Єфремова, вірогідно, коло 
«значущих Інших» визначалося насамперед мірилом особистісної референтності і 
авторитетності тієї чи іншої постаті українства та етичними критеріями.

Біографічна ситуація, на думку А. Шюца, зумовлює образ визначення місця 
дії, інтерпретації можливостей і прийняття рішень. В умовах, що обмежують жит-
тя, є два типи елементів: 1) ті, що керовані або можуть бути керовані; 2) ті, що вихо-
дять за межі або поза можливістю управління. Індивід, що діє в світі, намагається 
змінити світ, який його оточує. 

Поняття «життєсвіт», яке пропонує Ю. Габермас та яке використовується в 
студіюванні проблеми («світ життя», «світ ідей», «світ книжок», «світ політики»), 
бере свої витоки із феноменологічної соціології, зокрема з робіт А. Щюца. Габермас 
вважає, що життєсвіт являє собою погляд із середини окремого суб’єкта. Життєсвіт 
складається з культури, суспільства й особистості. Кожен елемент пов’язаний з мо-
делями інтерпретації або фоновими уявленнями про культуру та її вплив на дію, 
про відповідні зразки соціальних відносин (про суспільство) і про те, якими є люди 
(про особистість), а також як їм слід поводитися. Участь у комунікативній дії і до-
сягнення взаєморозуміння з точки зору кожної із зазначених позицій сприяють 
відтворенню життєсвіту через зміцнення культури, інтеграцію суспільства і фор-
мування особистості. Кожен із найважливіших компонентів життєсвіту (культура, 
суспільство, особистість) має відповідні елементи системи: культурне відтворення, 
соціальну інтеграцію та особистісне формування, що відбуваються на рівні сис-
теми. Джерела системи знаходяться в життєсвіті, однак вона виробляє свої влас-
ні структурні характеристики, до числа таких структур належать: сім’я, держава, 
економіка та інші44. Важливим є також поняття «комунікативної дії», яке вимагає, 
щоб дійові особи були розглянуті як суб’єкти, що говорять і слухають, і пов’язані 
тісними відносинами з об’єктивним, соціальним або суб’єктивним світом, висуваю-
чи певні претензії на значущість того, про що вони говорять, думають, у чому вони 
переконані. Отже, ставлення окремих суб’єктів до світу завжди опосередковане та 
релятивоване можливостями комунікації з іншими людьми, їхніми суперечками і 
здатністю прийти до згоди. Вільна та відкрита комунікація, прибічником якої був 
у публіцистиці та громадському житті С. Єфремов, підтверджує актуальність для 
історико-біографічних досліджень одного із ключових понять теорії сучасного мис-
лителя45. Таким чином, «життєсвіт» та «комунікативна дія» становлять взаємодо-
повнюючі поняття: комунікативна дія відбувається всередині життєсвіту, він стає 
тим трансцендентальним місцем, де зустрічаються той, що говорить, та той, що 
слухає, вони критикують один одного та вирішують конфлікти, це - «контекстно-
утворюючий фон процесів досягнення взаєморозуміння». Обґрунтовані соціолога-
ми інтерпретаційні структури можуть стати продуктивними щодо нашого дослі-
дження.

Сергій Єфремов, як і інші його однодумці - присутній на сторінках моногра-

44  Див.: Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 
2002. (Серия «Мастера психологии»). 688 с.

45  Див.: Габермас Ю. Комунікативна дія і дискурс - дві форми повсякденної комунікації. 
Першоджерела комунікативної філософії / Пер. з нім. Л. Ситниченко. Київ : Либідь, 1996. С. 84-91.
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фії у двох іпостасях - як учасник процесу націєтворення і епістолярної комуніка-
ції, автор публіцистичних творів, мемуарів, щоденників. Тому джерелами для 
вивчення теми послугували публіцистика, мемуари, щоденники, епістолярій, 
автобіографії, некрологи, архівні документи. Значна частина цих джерел може 
бути об’єднана поняттям его-документи. Цінна інформація міститься також у збір-
никах документів, фахових студіях й публікаціях. 

Для вивчення історії ХІХ - початку ХХ ст. мемуарна спадщина має особливе 
значення. В новітніх студіях чітко наголошується на унікальності її кращих зразків: 
«Визначальне місце в українській історіографії в галузі дослідження українського 
руху другої половини ХІХ - початку ХХ ст. посідають спогади Євгена Чикаленка та 
Олександра Лотоцького. Хоч за жанром і назвою ці твори визнаються як спогади, 
насправді їх рівночасно можна розглядати і як історіографічні пам’ятки. Ці мемуа-
ри були не стільки споминами про власне життя, скільки спробою по свіжих слідах 
інтерпретувати національне життя у Великій Україні, в якому обидва діячі брали 
найактивнішу участь та знали всіх його головних персонажів особисто. Наявність у 
додатках уривків з книжок, газетних статей та листів робить ці праці документаль-
ними виданнями»46. С. Єфремов, як і М. Грушевський, Б. Грінченко, Є. Чикаленко, 
П. Стебницький, О. Лотоцький, М. Славінський та багато інших представників 
українських кіл своєю громадською діяльністю, творчістю, особистими якостями 
заслужили на те, щоб бути почутими, зрозумілими й належно оціненими нащадка-
ми. Прикро, що це відбувається запізно, але все ж таки славна когорта «будителів» 
народу, творців ідеології, спрямованої на здобуття незалежності, виходить із тіні 
і стає важливим фактором громадського-політичного та духовного життя сучасної 
України. Значну вагу мають спомини Сергія Єфремова «Про дні минулі»47, які 
він писав під час перебування на нелегальному становищі у Києві та під Києвом 
із липня 1920 р. по квітень 1921 р., змушений ховатися від переслідувань радян-
ської влади. Мемуари він розглядав як єдино можливу інтелектуальну працю у 
дні нелегального становища. На першій сторінці стоїть тодішнє прибране автором 
прізвище - Ігнатенко-Колодій. Опублікувати спогади «Про дні минулі» навіть у 
часи «українізації» виявилось неможливим. Сам С. Єфремов, вважаючи їх за цінне 
історичне джерело, намагався, хоча б фрагментарно, оприлюднити. Зокрема, на 
Комісії громадських течій 7 жовтня 1925 р. до 20-річчя від початку Першої росій-
ської революції було прочитано передостанній XVII розділ мемуарів «Переступної 
доби (17 жовтня 1905 р.)». Неопубліковані за життя Сергія Олександровича, ці ме-
муари зберігалися в Інституті рукопису НБУ ім. В. Вернадського (ф. 317, од. зб. 54, 
916 с.), були довгий час відомі лише фахівцям та використовувались спорадично. 
Нарешті, через 90 років після їх написання, спомини «Про дні минулі», опубліко-
вані спочатку в 9-ти числах альманаху «Молода нація» (2002-2004 рр.), дійшли й 
до масового читача, відкриваючи, за словами упорядника І. Гирича, «справжнім 
поціновувачам свою духовну вагу та історико-культурну вартість…У цій низці ме-
муарів твір С. Єфремова, безперечно, є рівнозначним як із художньо-літературного 
боку, так і за глибиною фактографічного та концептуального розкриття теми су-
спільного життя в Україні напередодні Української революції»48. Автор передмови 

46  Гирич І. Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ - початок ХХ ст.): 
Монографія. Київ : Український письменник, 2014. С. 48. 

47  Єфремов С. Щоденник (1.01.1895 - 4.02.1896). Про дні минулі: спогади (1876-1907) / Упорядкув., 
вступ. ст. І. Гирича. Київ : Темпора, 2011. 790 с. 

48  Цит. за.: Іваницька С., Єрмашов Т. [Рец.]: Єфремов С. Щоденник: Про дні минулі (спогади). 
Упор., вступ. ст. І. Гирича. К.: Темпора, 2011. Український історичний журнал. 2013. № 1. С. 221-229.
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слушно зазначає, що «саме центристи залишили про український рух найоб’єктивнішу 
інформацію, наскільки цього можна чекати від такого суб’єктивного джерела, якими є 
спогади». Постатями, навколо яких оберталася велика українська політика за два десят-
ки років перед Першою світовою війною, власне, й були М. Грушевський, Є. Чикаленко, 
О. Лотоцький і С. Єфремов. Отже, спомини Єфремова є не менш цінним джерелом для 
вивчення історії українського національного руху, ніж чотиритомник «Сторінки мину-
лого» Олександра Лотоцького, «Спогади» (1861-1907) і двотомний «Щоденник» Євгена 
Чикаленка, «Мої спомини про давнє минуле (1901-1914)» та «Мої спомини про недавнє 
минуле (1914-1920 рр.)» Дмитра Дорошенка. Дуже важливо для відтворення об’єктивної 
картини подій того часу, що усі факти, із висвітленням яких у «Спогадах» Є. Чикаленка 
С. Єфремов не погоджувався, він висвітлив у своїх мемуарах. Виявляючи тут симпатії до 
окремих людей, він висловлював одночасно негативні оцінки - наприклад, щодо поста-
тей Олени Пчілки, Івана Стешенка, Євгена Тимченка, Мусія Кононенка, Володимира 
Науменка, Володимира Винниченка (хоч останнього й цінував як письменника). Але по-
рівняно з деякими іншими мемуаристами, оцінки Єфремова майже завжди урівноважені 
зазначенням позитивних сторін людини, про яку він пише. Як справедливо відзначає 
І. Гирич, «загалом же спомини Сергія Єфремова на концептуально-історіософському рів-
ні підсилюють, доповнюють, урізноманітнюють класично знані мемуари Є. Чикаленка, 
О. Лотоцького і Д. Дорошенка. … С. Єфремов оцінює громадське життя, стан національ-
ної свідомості, проблеми українського суспільства в Російській імперії. Фактично спогади 
цих чотирьох визначних діячів української справи є викладом історії національно-ви-
звольного українського руху, поданим крізь призму особистого бачення… Щодо окремих 
фактів спомини С. Єфремова дають значно глибше висвітлення і перспективу. «Про 
дні минулі» утворюють зі спогадами О. Лотоцького, Д. Дорошенка і Є. Чикаленка 
певну ідейно-культурну цілість. Саме в цьому їх непроминальна вартість і вага 
серед іншої мемуарної літератури»49. Коментарі до споминів, ретельно підготовані 
В. Плачиндою, майже повністю перенесені з «Молодої нації», хоча деякі моменти, 
можливо, й потребували більш прискіпливої уваги.

Унікальним джерелом інформації є щоденники діячів українського руху. 
Сергій Єфремов залишив два таких документи - «молодечий» діаріуш50 та 
щоденник 1923-1929 рр. Свого часу С. Єфремов, коментуючи «Щоденник» 
Т. Г. Шевченка, наступним чином класифікував джерела особистого походження: 
«От хронік, од мемуарів, що звичайно їх писано буває геть-геть згодом після по-
дій, про які трактують, діаріуші одрізняються тим, що ловлять події, мовляв, на 
гарячому вчинку, по свіжому зафіксовують їх слід і через те, дарма що звичайно 
бувають занадто суб’єктивними, подають матеріал ваги неоціненної. З цього по-
гляду діаріуші наближаються до листування, хоч переважають його своєю регу-
лярністю…Надзвичайно цінні як матеріал біографічний, діаріуші визначних лю-
дей разом з тим одбивають тріпотіння часу, обличчя сучасності…»; в них, вважав 
Єфремов, одбивається «частка духу» самого автора далеко краще, ніж в творах, до 
друку призначених51. Таким чином, сам Єфремов стосовно пріоритетності та інфор-
мативності особистих джерел наголошував на первинності саме щоденних записів.

Особливої уваги заслуговують вперше опубліковані нотатки вісімнадцятирічного 
49  Єфремов С. Щоденник (1.01.1895 - 4.02.1896). Про дні минулі: спогади (1876-1907). С. 57-177.
50  Див.: Іваницька С., Єрмашов Т. [Рец.]: Єфремов С. Щоденник: Про дні минулі (спогади). Упор., 

вступ. ст. І. Гирича. К.: Темпора, 2011. Український історичний журнал. 2013. № 1. С. 221-229.
51  Єфремов С. О. Літературний автопортрет Шевченка / Єфремов С. О. Літературно-критичні 

статті / Упоряд., передмова, прим. Е. Соловей). Київ : Дніпро, 1993. (Українська літературна думка). 
С. 254-281.
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юнака, писані в 1895 - на початку 1896 рр. «Література спогадів, листів, роздумів веде 
пряму розмову про людину. Хронікальна й інтелектуальна, мемуарна й філософ-
ська, вона подібна до поезії відкритою і настійливою присутністю автора. Гостра 
її діалектика - у свободі вираження і несвободі вигадки, обмеженої дійсно мину-
лим»52. М. Коцюбинська зауважила стосовно інформативно-пізнавальної цінності 
й особливої природи джерел особистого походження: «Щоденник, як і лист, - це 
теперішній час, спогади - ретроспекція, та разом вони творять ту хистку паперову 
кладочку, перекинену з минулого в майбутнє, яка вабить нас можливістю якось ді-
статися звідси на той бік, пережити й зрозуміти той час, який з погляду сьогодніш-
нього дня неминуче залишається для нас невідомою країною» 53.

У щоденнику Єфремова зафіксовано життя з усіма таємницями та недомов-
ками, які при першому прочитанні можуть залишитися незрозумілими. Але, де-
шифровані у контексті доби, у порівнянні з іншими джерелами інформації (ли-
сти, спогади, документи), вони можуть набути іншого, реального й прозорого сенсу. 
Текст юнацького щоденника С. Єфремова частково цитувався у працях літературознав-
ців (О. Бурдега, С. Приколота, Е. Соловей), письменників (А. Болабольченко), істориків 
(І. Гирич). Про цей щоденник згадував й сам Єфремов у споминах «Про дні минулі». 
І. Гирич висловлює припущення, що напевно таких щоденників, як за 1895 р., було 
щонайменше п’ять, й писалися вони від 1892 до 1896 р. Коли ж у 1896 р., після 
звинувачення в «українофільській революційній діяльності», Єфремову довелося 
залишити стіни Київської Духовної семінарії, він спалив лише чотири зшитки, за-
лишивши один для себе. Щодо першого досвіду свого життєпису, Єфремов 4 січня 
1895 р. самокритично зауважив: «А як і не напишу, то біди великої від сього не 
буде нікому. Я пишу більш для себе, ніж для других, бо знаю добре, що не зумію 
написати що-небудь таке, що було б потрібно для других. А пишу я для того тільки, 
щоб навчитися висловлювати думки свої на рідній мові. Більшої мети нема в ме-
не»(с. 61)54. Щоправда, дещо по-іншому формулює він мету свого діаріушу в записі 
від 21 квітня 1895 р. (с. 95). 

Щоденник Єфремова за 1895-1896 рр. містить у собі наступні сюжетні та ін-
формаційні лінії: формування «світу ідей» молодого Єфремова; коло його читання: 
«…щоб бути чоловіком освіченим, перш треба, так би мовити, закласти ґрунт, на 
якому будувати вже що-небудь…Се питання - що читати? - дуже великої ваги…» 
(с. 83-84); факти участі у семінарській громаді (с. 59, 64-65, 79-80); стан здоров’я 
автора; сімейно-побутові клопоти; сімейні конфлікти; історія кохання з Онисею 
Дурдуківською; перші літературні спроби (зокрема, праця над оповіданням «Жид», 
1895 р., над статтею до галицького часопису «Правда», 1896) (с. 175-176), критичні 
зауваги щодо архаїчної педагогічної системи, яка побутувала на той час у семінарії 
(«В мене завжди підіймається якесь обурення, коли згадаю про свою семінарщи-
ну, - обурення зовсім зрозуміле для того, хто закоштував гомилетик, литургик і 
иншої старовини, для якої навіть назвиська не підбереш» (с. 62, 137), сприйняття 
юнаком творчості та особи Т. Шевченка як «значущого Іншого» (с. 64), вплив по-
статі Луки Скочковського - дяка, який утримував на своїй квартирі нелегальну 
громадську бібліотеку та надихав морально семінарську громаду (с. 64, 91), постать 

52  Гинзбург Л. О документальной литературе и принципах построения характера. Вопросы ли-
тературы. 1970. № 7. С. 91.

53  Коцюбинська М. Над маминими щоденниками: Щоденник як лист до самого себе... і до нас. 
Кур’єр Кривбасу. 2005. № 184 (березень).

54  Тут і далі в тексті посилання на видання: Єфремов С. Щоденник: Про дні минулі (спогади). 
Упор., вступ. ст. І. Гирича. Київ: Темпора, 2011. 792 с.
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О. Кониського як «узагальненого Іншого» (с. 70, 108-109), характеристика особисто-
сті молодого М. Грушевського (с. 92-93, 160-161); лекції та праці В. Антоновича як 
фактор формування національної самосвідомості молоді - вражає максималістська 
категоричність оцінки семінариста Єфремова: «В Росії тепер нема історика з біль-
шими заслугами, ніж В. Б. Антонович» (с. 106, 149-150, 153); зустрічі з І. Нечуєм-
Левицьким (с. 163-164); роздуми над майбутнім рідної культури (зустрічаємо, 
наприклад, таке критичне зауваження: «…в українській літературі є дуже мало 
великих творів, цікавих, напр., для великороса. Але в нас є дуже багата народна 
література, велика сила яких начерків, нарисів і инш., які можуть бути цікавими 
для кожного») (с. 72-73). На сторінках щоденника зафіксовано початок захоплення 
Єфремова українським театром корифеїв, яке збереглося на все життя (відвідуван-
ня вистав Садовського, Саксаганського та інших труп) (с. 93-94, 96, 98-100, 103-105, 
115-166, 134-135). Щоденник містить згадки про перший досвід просвітницької ді-
яльності юнака: укладання з ініціативи громади літературних збірок для народ-
ного читання - акція, типова для організаційної стадії національного руху та ін. (с. 
141). Спостерігаємо процес «визрівання» естетичних смаків та літературно-критич-
них настанов майбутнього видатного історика українського письменства (с. 156 та 
ін.). Щоденник дає відомості щодо пошуку його власником відповідей на питання 
про вибір власного шляху («що робити з собою, кудою йти, куди подітись») (с. 144). 

Одночасно щоденник містить цінну інформацію, придатну для подальшого 
осмислення й узагальнення в проблемному полі «концептуальної історії». Вона 
стосується, наприклад, вживання в контексті доби 1890-х рр. понять «свідомий 
українець» (с. 82, 96, 150 та ін.), «українофільство» (с. 150), «малоросійство», «націо-
налізм». «Нам треба українців, свідомих в своїм українстві, а не українофілів. Мені 
здається, що українців чим далій все прибуває, і, може не дуже довго ще чекати 
того часу, коли вони підіймуть голову і голосно заговорять про свої потреби» (с. 156), 
- з оптимізмом писав молодий Єфремов. Зустрічаємо на сторінках щоденника фак-
ти сприйняття Єфремовим імперської політики останнього російського самодерж-
ця Миколи ІІ (с. 71, 88-89); формулювання мети українського руху («…чи зможе 
жменька українців перемогти ту темноту російську, яка облягла густою хмарою, 
оточила з усіх боків нас…» (с. 73); ставлення до офіційної релігії та духовенства 
(с. 125); формулювання своїх етичних принципів та політичного кредо; критичні 
зауваження щодо мови спілкування серед «пропагаторів українства» (с. 115); ко-
ментування ідей російського народництва, речниками яких були часопис «Русское 
богатство» й публіцист М. Михайловський (с. 77-78); категоричне несприйняття 
насильства та терору як засобів боротьби за владу (с. 133). Зафіксовано також став-
лення тогочасної великоруської публіцистики до «українського питання» (с. 154, 
164-166).

На сторінках щоденника викладено міркування молодого Єфремова щодо 
специфіки політичної боротьбі в Східній Галичині середини 1890-х рр. Взагалі, 
для розуміння подальшої еволюції світогляду Сергія Єфремова надзвичайно важ-
ливою є сформульована уже тоді ним теза щодо потреби єдності українських наці-
онально-свідомих сил: «В нашому становищі така ворожнеча ще більш шкодлива, 
ніж деинше: сили роз’єдналися, сваряться між собою, а тим часом коштовний час 
не жде, а йде собі вперед і відсовує потроху мету, до якої простують і та, й друга 
фракції українські. Діло, таким чином, стоїть, не просувається вперед» (с. 62).

Інше важливе джерело історико-біографічних студій, листування діячів 
українського руху, сьогодні справедливо трактується як одне з найцінніших дже-
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рел до вивчення новітньої історії України. Цим пояснюється підвищений інтерес 
до виявлення та оприлюднення цих унікальних людських документів. Показово, 
що як навколо постатей класиків української літератури, так і навколо провідних 
постатей українського руху в його легально-народницькому відгалуженні утвори-
лись репрезентативні епістолярні масиви, оприлюднення яких дозволяє подати 
нові інтерпретації уже відомих історичних сюжетів та по-новому поглянути на сла-
ветні постаті діячів модерної доби, серед яких - відомі історики, археологи, літера-
турознавці, письменники, публіцисти. «Листи, епістолярна спадщина, епістолярна 
творчість. Інтелектуальний продукт особливого роду... Сповнені неповторного аро-
мату (епохи, середовища, людської індивідуальності), багатозначні, непередбачу-
вані, як кожне межове явище, що живиться від різних джерел і виборює своє - осібне 
- місце в царині людського духу», - відзначила визначний знавець даного виду дже-
рел особового походження М. Коцюбинська, констатуючи багатство, змістовність, 
оригінальність епістолярного національного культурного масиву й підкреслюючи 
«незаперечні здобутки» останнього десятиріччя у виданні української епістоляр-
ної класики55. Чимало уваги вона також приділила з’ясуванню цього типу джерел: 
Дослідниця вказала на виняткове джерельне значення епістолярію для вивчення 
«українського випадку» націєтворення: «В історії української культури епістоляр-
ний вид висловлювання мав особливе значення з огляду на характер її розвитку, 
на колоніальне й напівколоніальне минуле України, на мовні й інші заборони, 
брак умов для вільного обміну думками. В листах українських діячів порушувався 
надзвичайно широкий спектр суспільно-політичних проблем (подекуди відтісняю-
чи на задній план моменти особисті), адже бракувало трибуни для висловлення і 
вільного обговорення їх» 56. На сьогодні українська гуманітаристика може пиша-
тися низкою корпусних видань листів В. Антоновича, Ф. Вовка, М. Драгоманова, 
В. Липинського, А. Ніковського, О. Олеся, П. Стебницького, К. Студинського, 
Є. Чикаленка. Оприлюднено листування С. Єфремова з М. Грушевським, 
Є. Чикаленком, І. Шрагом, П. Стебницьким, А. Ніковським. Окрім того, з’явилося 
чимало публікацій вибіркового характеру (листи Б. Грінченка, В. Доманицького, 
Л. Жебуньова, Ф. Матушевського, М. Могилянського та ін.). Видано епістолярій 
О. Кониського57 та І. Шрага58. Зусиллями колективу авторів видано листування 
М. Грушевського (з Іваном Франком, Сергієм Єфремовим, Ольгою Кобилянською, 
Олександром Кандибою (Олесем), Федором Вовком, Миколою Біляшівським, 
В’ячеславом Липинським, Володимиром Дорошенком, Іваном Джиджорою, чесь-
ким дослідником Іржі Полівкою, з Євгеном Чикаленком, з Ю. Тищенком (Сірим))59. 

55  Коцюбинська М. Х. Листи і люди. Роздуми про епістолярну творчість. Київ : Дух і Літера, 2009. 
(Бібліотека Шевченківського комітету). С. 11-12.

56  Коцюбинська М. Х. Листи і люди. Роздуми про епістолярну творчість. С. 11.
57  Іваницька С. [Рец.]: Олександр Якович Кониський в епістолярному спілкуванні (1893-1900 

роки): [Рец.]: Листи Олександра Кониського до Іллі Шрага: Наукове видання / Упорядкування, перед-
мова, примітки Т. П. Демченко, О. О. Мисюри. Чернігів: Просвіта, 2011. 210 с. Наукові праці історич-
ного факультету Запорізького національного університету. 2011. Вип. XXXI. С. 358-363; Іваницька 
С. Першорядне джерело для історії нашого духовного життя…»: [Рец.]: Листи Олександра Кониського 
до Іллі Шрага: наукове видання / Упорядкування, передмова, примітки Т. П. Демченко, О. О. Мисюри. 
Чернігів: Просвіта, 2011. 210 с. Київська старовина: науковий історико-філологічний журнал. Київ, 
2012. № 3 (березень - квітень). С. 153-157.

58   Демченко Т., Іваницька С. Петро Стебницький та Ілля Шраг в епістолярному спілкуванні: рік 
1916-й. Пам’ятки: археографічний щорічник. Київ, 2012. Т. 13. С. 98-125.

59  Іваницька С. [Рец.]: Листування Михайла Грушевського. Т. 6. Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; 
Торонто, 2012. Український археографічний щорічник. Збірник наукових праць. (Нова серія). Вип. 18. 
Київ, 2013. С. 735-747.
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Для історико-біографічних студій епістолярій є цінним джерелом просопографічної 
інформації, змальовуючи «життєвий простір» героїв, подаючи інформацію щодо їх-
нього фізичного та психічного стану, сімейного й особистого життя, дружнього кола, 
майнових справ. Епістолярна спадщина діячів українського національного руху 
служить важливим джерелом відомостей про події політичного, громадського, 
культурного життя.

Для даного дослідження найбільш важливим і головним джерелом є публі-
цистика60. Публіцистика в класичному розумінні дає вихід на значно ширші 
кола населення, ніж академічні праці чи створення різних гуртків, навіть партій. 
Щоправда, для цього в суспільстві повинна існувати більш-менш вільна періодика, 
потужна мережа засобів масової інформації. Виявлення, републікація й критичне 
осмислення публіцистичного масиву, створеного видатними представниками ін-
телектуальної еліти ліберально-народницького спрямування - одне із нагальних 
практичних й теоретичних завдань української пострадянської гуманітаристики. 
Пресові публікації діячів політичної доби «національного відродження» є цінним 
джерелом повноцінної реконструкції минулого, дієвим ресурсом творення націо-
нальної свідомості української спільноти. Слід також узяти до уваги міркування 
фахівців щодо специфіки цього різновиду літературної продукції. Так, львівський 
професор Й. Лось, торкаючись питання щодо призначення вітчизняної журна-
лістики, аргументовано зазначає: «українська традиція публіцистичного тексту 
не спирається лише на розумовий спосіб, що охоплює зовнішню оболонку життя. 
Висока мета і дар служіння несумісні з пласкою калькуляцією… Порядок думок, 
міра цінностей збережені у національній публіцистиці першої половини ХХ сто-
ліття. Наші речники працювали на найвищих орбітах суспільно-політичної думки, 
зокрема політичної публіцистики Європи. Від нас намагалися приховати ясний 
світогляд попередників. Чужі руїнницькі думки і сьогодні замулюють українську 
свідомість. Багато ще не роз’яснених, не впорядкованих думок і поривань. Звідси 
- важко боротися з лихом у демотивованому суспільстві. … Усупереч твердженню 
А. Токвіля про те, що “минуле більше не освітлює майбутнього”, нинішні можли-
вості поширення і доступу до інформації дають змогу скоригувати, по-новому гля-
нути на події минулого, відтак краще освітити власне майбутнє… Публіцистика 
спроможна увібрати в себе і виразність портретів, і епос, і драму, і усю багатома-
нітність виявів дійсності. … Крім того, публіцистика має володіти й естетичною 
цінністю, що якраз властиве українській традиції… Український публіцистичний 
дискурс увесь час висував на авансцену особистості, наділені певною місією»61. 

Такою особистістю в українському політичному соціумі початку ХХ ст., цілко-
вито «наділеною певною місією», був Сергій Єфремов. Важливе місце публіцисти-
ки у творчому арсеналі діяча можна пояснити декількома взаємопов’язаними між 

60  Фахівці дають наступне визначення поняття. Публіцистика (нім. Publizistik, від лат. publicize 
суспільний) - різновид літератури на межі з журналістикою, що, оперуючи засобами логічного переко-
нання та емоційного впливу, висвітлює, узагальнює, оцінює актуальні проблеми сучасності у періоди-
ці або в окремих виданнях. Термін запроваджений Г Баумгартеном для визначення риторичності у 
письменстві. Зазвичай публіцистиці властивий злободенний громадсько-політичний зміст, публіцис-
тичні твори призначені для впливу на широке коло реципієнтів, яких можуть залучати до діалогу 
про актуальні питання сучасності, спонукають до трансформування отриманих знань у переконання. 
Задля цього факти вводять у потрібний причиново-наслідковий контекст, логіко-раціональним кон-
струкціям надають емоційного забарвлення, застосовують засоби інтонаційно-образної системи (Див.: 
Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 2 / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 
2007. С. 296-297).

61  Див.: Лось Й. Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу : у 2 ч. Львів : ЛНУ, 2007. Ч. 1. 
С. 162-167.
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собою причинами. По-перше, С. Єфремов за своїм темпераментом протягом усього 
життя гаряче вболівав за громадські справи, наполегливо прилучаючись до того, 
що І. Франко назвав «школою політичного думання». «Журналістика ставила пе-
ред мене питання сучасности, а також, разом з більш капітальними творами, да-
вала матеріял до виробки світогляду…»62, - свідчив Сергій Олександрович у ме-
муарах. По-друге, повсякденна журналістська робота була постійним джерелом 
його скромного матеріального існування. По-третє, написані ним пресові мате-
ріали (статті, огляди, памфлети, кореспонденції), позначені самобутнім стилем і 
яскравим талантом, у багатьох випадках являли своєрідну форму саморефлексії 
над громадськими проблемами українського й імперського життя. В одному з ли-
стів до свого найближчого товариша, В. М. Доманицького (1877-1910), С. Єфремов 
скаржився на страшенну зайнятість, бо «... бути редактором і мало не єдиним спів-
робітником двох видань - це забагато. Од стола не встаю…» 63. В особистому фон-
ді С. Єфремова (Інститут рукопису НБУВ) значна частина епістолярію пов’язана 
саме з видавничими справами. Так, редакція журналу «Северные Записки» пові-
домляла автора, що стаття «Старый вопрос в новой постановке» невдовзі буде на-
друкована; часопис «Киевская мысль» (1915 р.) замовляв йому рецензію на книгу 
М. Василенка «Очерки по истории Западной Руси и Украины»; редакція журналу 
«Голос Минувшего» прохала надіслати продовження статті «Галичина в начале 
конституционной эры» (1917 р.); а редакція енциклопедичного словника «Гранат» - 
статтю про українську літературу; редакція журналу «Художественный фольклор» 
зверталася із проханням прислати звідомлення про свою діяльність за період від 
1917 до 1925 рр. тощо 64. Така тісна заангажованість Єфремова в редакційні та ви-
давничі справи зрозуміла - він був першим успішним україномовним професійним 
журналістом. Активно затребуваним він був і як автор російських видань, деталь-
но пояснивши мотиви співробітництва з останніми в мемуарах «Про дні минулі» 
(потреба пропаганди «українського питання», інформування імперської спільноти 
про перепони для українського друкованого слова, пропаганда здобутків україн-
ської культури, пошанування видатних її діячів). Згідно з власноручним списом 
праць С. Єфремова, з 1896 по 1919 рр. російською мовою він видрукував не менше 
ніж 176 статей. 

Своє бачення місії публіциста С. Єфремов виклав у праці «На страже нацио-
нального достоинства: к характеристике публицистической деятельности проф. 
М. Грушевского» («Украинская жизнь», Москва, 1916, № 12). На той час у жит-
ті Російської імперії публіцистика впевнено посіла цілком окреме, самостійне й 
надзвичайно важливе місце, хоча «бували часи, що вона являла собою лише до-
поміжну парість красного письменства, якийсь не завжди законний і навіть по-
жаданий додаток до літературної критики. ...Умови були такі, що тільки в межах 
красного письменства ..., завжди певною мірою замасковано, й можливо було ви-
словитися про громадські справи». З погляду влади, «публіцистика була чимось 
настільки незаконним, що лише ... уміло сповиваючи думки у форми езопівської 
мови, публіцисти могли перевозити свій заказаний для обігу, нелегальний ван-
таж...». Лише внаслідок революції 1905-1907 рр., що дарувала країні свободу слова, 
друку, зборів та союзів, «майже скрізь публіцистика дістала вже певну - де біль-

62  Єфремов С. Щоденник (1.01.1895 - 4.02.1896). Про дні минулі: спогади (1876-1907). С. 362.
63  Цит. за: Зубкова Н. М. Документи С. О. Єфремова в фондах Інституту Рукопису Національної 

Бібліотеки України Імені В. І. Вернадського. Рукописна і книжкова спадщина України. Київ, 2007. 
Вип. 11. С. 96.

64  Зубкова Н. М. Назв. праця. С. 95. 
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шу, де меншу - можливість говорити власною мовою, не стикаючись із конечністю 
ховатися за чужу спину». С. О. Єфремов окреслив два типи публіцистів. Перший 
- це «публіцисти-фотографи», що «дають моментальні знімки дійсности, але не 
претендують на синтезу, яка завжди є результат певної здатности до абстрагуван-
ня». Другі - це «публіцисти-мистці», «публіцисти-соціологи». В цьому випадку 
«темперамент публіциста тут є лише знаряддя в руках соціолога, який на фактах 
щоденної дійсности вивіряє і випробовує міцність тих чи інших побудов суспіль-
ної науки». Публіцист-соціолог, писав Єфремов, це «справжній тлумач життя, він 
істинний «володар дум» сучасности, і його творіння, не зважаючи на їхню злобо-
денність, переживають цю злобу дня, а часто переживають і самого автора, даю-
чи для даного часу документи по-справжньому історичні, себто щільно пов’язані 
з внутрішнім життям суспільства в дану хвилю». Це - справжній «письменник на 
суспільні теми» 65. У своєму огляді «Українська преса 1913 р.» він писав: «Коли 
взагалі в житті сучасного цивілізованого світу преса являє з себе шосту чи сьому 
там велику державу і верховодить у політиці, то спеціяльно у нас, на Україні, пре-
са займає перше місце в громадському житті. Властиво кажучи, наше громадське 
життя й досі здебільшого виявляється в пресі та письменстві» («Рада», 1914, ч. 1).

До січня 1917 р. С. Єфремов друкувався не менше ніж у 34 періодичних 
виданнях. У 1900-ті рр. він виступав на сторінках та шпальтах багатьох укра-
їнських («Киевская старина», «Літературно-науковий вістник», «Нова громада», 
«Світло», «Громадська думка», «Рада», «Украинская жизнь», «Основа», «Боротьба», 
«Промінь», «Книгарь», «Просвітянин», «Громада», «Українська кооперація», «Наше 
минуле» тощо), російських («Русское богатство», «Киевские отклики», «Киевская 
мысль», «Киевские вести», «Киевская газета», «Русские ведомости», «Голос минув-
шего», «Русские записки», «Ежемесячный журнал», «Северные записки» та ін.) й 
зарубіжних (польських, чеських, німецьких) видань. Загалом журналістський до-
робок С. Єфремова до 1920 р., за різними оцінками, складає або 3000, або 4000, а 
може й 6000 різножанрових праць (передові редакційні статті, огляди політичного 
та літературного життя, рецензії, некрологи, полемічні виступи, есе, фейлетони, 
брошури агітацій но-пропагандистського характеру тощо). Значна частина його пу-
бліцистичного доробку, передусім персоналістичного характеру, залучена як дже-
рело до даної праці.

Довгий час публіцистичний доробок С. Єфремова не було поціновано належ-
ним чином. Намагаючись привернути увагу до цієї проблеми, у 1976 р. у доповіді 
на пленарній науковій конференції Української Вільної Академії Наук у США, 
присвяченій сторіччю з дня народження Сергія Єфремова (17-18 квітня 1976 р.), 
Петро Голубенко (справжнє прізвище Шатун), літературознавець, публіцист, гро-
мадсько-політичний діяч, зазначив: «З великої літературної спадщини Сергія 
Єфремова його публіцистичні праці найменше відомі, найменше досліджені й 
належно не оцінені. Знаємо Єфремова як історика української літератури й лі-
тературного критика - автора «Історії українського письменства» і низки нари-
сів й монографій про видатних українських письменників. Відомий Єфремов як 
член Академії Наук у Києві в 20-х роках, поважну позицію здобув він у шевчен-
кознавстві. Широкого розголосу набрало це ім’я під час голосного процесу Спілки 
Визволення України як головного обвинуваченого, ніби голови цієї спілки, ім’я 

65  Цит. за перекладом О. Рибалка: Єфремов С. На сторожі національної гідності. До характе-
ристики публіцистичної діяльності професора М. С. Грушевського. Український історик. 1995. № 1-4 
(124-127). С. 167-169. 
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якого було символом цілої доби і цілого покоління в історії українського визволь-
ного руху. Але найважливішого джерела для пізнання цієї видатної постаті й цієї 
доби - його публіцистики - ми не знаємо»66. Він акцентував, що С. Єфремов був 
професійним українським журналістом, а це в дореволюційній дійсності було ви-
нятковим явищем. Довгий час Єфремов працював у газеті «Рада» (1907-1914) і в 
«Новій раді» за доби Української революції. Помітна була його участь у журналі 
«Украинская жизнь», який виходив у Москві під редагуванням С. Петлюри. До 
діяльності Сергія Єфремова як публіциста належить його праця як редактора 
українських періодичних видань: «Нова громада» (кн. ІV-VІII), «Громадська дум-
ка» (1905-1906), «Рада» і «Нова рада». «А писав він і після 1919 року - у 20-их ро-
ках, - зауважував П. Голубенко, - і можна собі уявити, скільки він міг би ще на-
писати, якби його не вилучено силоміць з української літератури і публіцистики 
на п’ятдесят третьому році життя, в пору найбільшого розквіту інтелектуальних і 
духовних сил людини»67. Єфремов був «будителем українського національного від-
родження». Його «вроджений публіцистичний темперамент і літературний талант, 
почуття громадянської відповідальности і непохитна віра в українську справу для 
такої ролі якнайбільше надавалися». Він був свідомий ваги свого покликання: 
«Збудити великий народ... до свідомого життя, духа живого вдихнути в приспаного 
історією велетня, перетворити сирову етнографічну масу в свідому і своєю свідомі-
стю дужу націю - я не знаю більшого заміру на світі, ширшого розмаху для праці, 
кращої мети серед людей». Так писав Єфремов, у цьому він бачив своє завдання, і 
це було його покликанням і призначенням. Він прийняв його і ніс до кінця свого 
віку. «Публіцистика Єфремова відзначається надзвичайним ідейним багатством, 
високим інтелектуальним рівнем і різноманітністю проблематики: Це пояснюєть-
ся не тільки тим, що він був наче вроджений публіцист, а й добою, в якій судилося 
йому жити й працювати. Він був пильним літописцем своєї доби, і з цього погля-
ду його публіцистика має надзвичайно велике історично-пізнавальне значення, 
як реакція безпосереднього свідка і активного учасника суспільно-громадського 
життя свого часу»68, - наголошував П. Голубенко. «На сторожі національної гід-
ности» - так назвав Єфремов свою статтю про М. Грушевського як публіциста. Це 
означення стосується і до самого Єфремова69. Свою місію як активного учасника 
«національного проекту» він здійснював насамперед щорічними оглядами україн-
ського життя, про яке він сам писав: «Українське життя... Ще якийсь десяток, на-
віть менше, років тому такий заголовок можна було б поставити хіба з великою на-
тяжкою. Українського життя в Росії не як певної течії громадського характеру, а як 
щоденної практики, власне, не було. Про його ми могли мріяти, його могли бажати, 
але говорити про його - ні. І от тепер, не зважаючи ні на що, - ми все таки може-
мо робити навіть огляд тому життю, підводити підрахунки, вираховувати баланс. 
Можемо говорити навіть не тільки про втрати (це вже у нас річ звичайна), але 
й про здобутки» («Українське життя року 1912», «Рада», 1918, ч. 1). П. Голубенко 
зауважував, що якби скласти всі ці огляди докупи, то це був би «справді великий 
літопис українського життя за всі роки, - надзвичайно цінний матеріял для ви-
вчення цієї доби»70. Це побажання лишається і нині нездійсненим у повній мірі. 

66  Голубенко П. На варті українського відродження: С. Єфремов як публіцист. Сучасність. 1983. 
Ч. 6 (266). С. 36.

67   Там само. С. 36.
68   Там само. С. 37.
69  Там само. С. 43.
70  Там само. С. 38.
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Все, що видано з різноманітної спадщини Сергія Єфремова - зроблено виключно 
зусиллями ентузіастів, знавців і пошановувачів його колосальної праці.

Не втрачає ваги й така думка П. Голубенка: «Коли перечитуєш публіцистику 
Єфремова, мимоволі постає низка аналогій до багатьох подій і явищ нашого часу. 
Історія ніби повторюється. Ці аналогії старих царських часів до подій післярево-
люційної доби відчував і бачив і Єфремов в останньому періоді своєї публіцистич-
ної діяльности. […] З чисто літературного погляду публіцистика Єфремова також 
заслуговує на високу оцінку. Знаходимо в ній усі жанри, властиві для справжньої 
публіцистики: гострий памфлет з уживанням іронії, сарказму й глузування, фей-
летон з гумором і сатирою, полемічні статті з високим громадянським патосом, різ-
ного типу замітки. Мова публіцистики Єфремова не газетярська. Він щасливо уни-
кає утертих виразів і канцеляризмів і, мов на показ, виявляє всі барви народної 
розмовної мови, хоч разом з цим це є також літературна мова інтелігента, здатна 
висловити ідеї й думки високоосвіченої людини. 

Понад півстоліття тому, 1919 року, на засіданні Української Академії Наук у 
Києві академік Кримський, високо оцінивши публіцистику Сергія Єфремова, ви-
словив надію, що колись вона буде зібрана і видана. На жаль, ця надія досі не 
здійснена»71. 

З середини 1990-х рр. активізувалися зусилля науковців, спрямовані на ви-
явлення й републікацію архівної й друкованої спадщини вченого: перевидано з 
коментарями і передмовами його найбільш вагомі літературознавчі праці, щоден-
ники, мемуари, епістолярій… Нарешті, нещодавно побачили світ два видання пу-
бліцистики революційної доби: одне, укладене М. Цимбалюком («Початок нової 
доби: Радівська публіцистика. Березень - серпень 1917», Київ : Просвіта, 2011); інше 
- підготовлене колективом авторів під керівництвом В. Верстюка («Публіцистика 
революційної доби (1917-1920 рр.): У 2-х т.», Київ : Дух і літера, 2014).

Меморіальні замальовки С. Єфремова, де поєднується особиста симпатія і 
прагнення окреслити заслуги «героя» в контексті «національного пробудження», 
- це унікальний джерельний матеріал для аналітики, концептуальних й історіо-
графічних узагальнень, текстологічно й археографічно опрацьований нами та 
виданий нещодавно у двох томах72..Це тексти з пресових видань (газети «Рада», 
Киевское слово», «Киевская мысль», журнали «Киевская старина», «Літературно-
науковий вістник», «Основа», «Світло», «Украинская жизнь», «Русское богатство», 
«Голос минувшего», «Календарь на рік звичайний 1917» та інші), окремих збірок, 
брошур, присвячених Т. Шевченку та І. Франку, і саме вони стали головним дже-
релом даного дослідження. Окрім того, спільно з чернігівським істориком Тамарою 
Демченко було оприлюднено та прокоментовано єфремовські тексти з «Книгаря»73.

У наші дні фахові історики намагаються поширювати й пропагувати ідеї 
С. Єфремова, виступаючи в ролі дослідників, інтерпретаторів і популяризаторів 
його величезної спадщини 74. Ще 1993 р. І. Гирич переконливо доводив: «С. Єфремов 

71  Там само. С. 48.
72  Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-1917 років: «Значущі Інші»: статті, посвяти, сильвет-

ки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Т. 1 / Упорядник - С.Г. Іваницька. Запоріжжя-Херсон: 
Грінь Д. С., 2016. 468 с.; Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-1917 років: «Значущі Інші»: стат-
ті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах / Упорядник С. Г. Іваницька. Т. 2. 
Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 488 с. 

73  Єфремов С. Публіцистика в «Книгарі» доби війни та революції (1917-1920) / Упорядкування, 
вступні статті, примітки С.Г. Іваницька, Т.П. Демченко. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 
304 с.

74  Докладніше див.: Іваницька С. Г., Єрмашов Т. В. Постать Сергія Єфремова-публіциста в укра-
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- публіцист. Про це говориться незаслужено мало. Блискучий полеміст, він від-
гукувався на кожну новину українського життя й антиукраїнські випади чор-
носотенців та російських лібералів; прекрасний знавець літератури, він володів 
багатою афористичною, образною мовою. С. Єфремов умів гостро відповісти своїм 
опонентам, вразити переконливими доводами й залізною логікою; водночас був 
об’єктивним і стриманим, обережним і толерантним до протилежних думок і по-
глядів. Публіцистична спадщина С. Єфремова - класичний еталон для української 
журналістики, й сучасники, безперечно, повинні повертатися до його величезного 
доробку, вчитися на досконалих зразках публіцистичного мистецтва» 75. Дослідник 
відзначав особисту мужність та непохитність громадсько-політичної позиції публі-
циста: «Переконаний ворог більшовиків, він не поїхав на еміграцію, а залишився 
зі своїм народом. Розправа над ним була запрограмованою, потрібний був лише 
слушний момент. Він настав через 10 років» 76. 

Письменник Анатолій Болабольченко, праці якого чимало посприяли попу-
ляризації творчості С. Єфремова 77, звертав увагу на поєднання в діяльності жур-
наліста двох важко сумісних категорій - політики та моралі. «Люди, які добре зна-
ли С. Єфремова, стверджували, що політиком він не був. З цим можна погодитися, 
але з суттєвими поправками - він не був політиком у тому сенсі, коли вважають, 
що політика і мораль несумісні, бракувало йому й далекоглядності. Він не був тим 
політиком, який переступає через усе, навіть через біблійні заповіді, заради влас-
них амбіцій. Він думав про Україну - про її вільний розвій і добробут, про розквіт 
її культури. Але він ніколи не був осторонь тих політичних завдань, які ставило 
життя, сміливо висловлював свою думку в пресі, в програмах близьких йому полі-
тичних партій» 78. 

Суттєвими щодо потрактування єфремовської публіцистичної спадщини є дум-
ки професора, завідувача відділу Української революції 1917-1921 років Інституту 
історії України НАН України Владислава Верстюка. В статті «Центральна Рада і 
Тимчасовий уряд у публіцистиці Сергія Єфремова (березень - листопад 1917 р.)» 
автор підкреслив, що «масштаб постаті С. Єфремова на тлі історії першої третини 
ХХ ст. настільки великий, що за рамками проробленої дослідниками роботи зали-
шається ще чимало цікавого, важливого і не засвоєного». Характеризуючи роль 
Єфремова у перетворенні газети «Нова рада» у флагмана української періодики 
доби революції, вчений стверджує: широка ерудиція, блискучий інтелект, гостре 
перо, талант полеміста, розважливість й інтелігентність Єфремова одразу зробили 
газету впливовим засобом масової інформації, до голосу якої прислухалася широ-
ка читацька аудиторія. Предметами публіцистичних спостережень та рефлексій 
С. Єфремова стали насамперед український національний рух, українсько-росій-
ські відносини, політична опозиція Центральної Ради до Тимчасового уряду, укра-
їнська державність у всіх її різновидах, більшовицький та білий режими, зроста-
юча суспільно-політична криза революції. Автор підкреслює, що «статті Єфремова 

їнській пострадянській гуманітаристиці. Українська біографістика: зб. наук. праць. Київ : Ін-т біогр. 
досліджень НБУВ НАНУ, 2013. Вип. 10. С. 282-308.

75  Гирич І. Публікації С. О. Єфремова в газеті «Нова Рада», 1917-1919 рр. Український археогра-
фічний щорічник. Вип. 2. Київ, 1993. С. 336.

76  Там само. С. 340.
77  Болабольченко А. А. Побратими: Сергій Єфремов, Василь Доманицький: нариси життя та 

творчості. Київ: Щек і Хорив, 2003. 112 с.; Болабольченко А. Сергій Єфремов: біографічний нарис. Київ: 
Щек, 2010. 279 с. 

78  Болабольченко А. Сергій Єфремов. С. 71-72.
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- це величезний за обсягом матеріал, який ні кількісно, ні якісно не поступається 
публіцистиці М. Грушевського 1917-1921 рр.», а інформація, закладена у його стат-
тях, має надзвичайно високий ступінь ймовірності. Отже, «публіцистику Єфремова 
можна успішно використовувати як джерело нового фактичного матеріалу, так і 
альтернативну інтерпретацію вже відомих фактів» 79. 

Звертаючись до публіцистики С. Єфремова доби гетьманату, В. Верстюк зазна-
чає, що «історія української гетьманської держави була прочитана С. Єфремовим по 
гарячих слідах її творення». Єфремовські пресові статті - це «причинки до майбут-
нього синтетичного бачення цього непростого, драматичного епізоду Української 
революції, але концептуальна послідовність критичного ставлення публіциста до 
всіх без винятку аспектів державної діяльності гетьманської влади - незапереч-
на. Очевидно, що С. Єфремов був першим серед тих, хто так жорстко критикував 
режим П. Скоропадського, відмовляючи йому в українськості, зводячи до спроби 
задушити революцію та повернути життя в русло дореволюційних категорій». Із 
публіцистики С. Єфремова ці оцінки перейшли з невеликими змінами у праці 
В. Винниченка та П. Христюка, пізніше їх використовувала радянська історіогра-
фія «через трансплантацію» М. Яворського, Д. Ерде, М. Скрипника. «Сьогодні, ак-
тивно впроваджуючи думки С. Єфремова в історіографічний обіг, дослідники ма-
ють, з одного боку, визначитися в їх точності й об’єктивності, а з іншого - пам’ятати 
про багатовимірність історичного процесу, яка передбачає різноманіття поглядів 
та плюралізм оцінок», -  акцентує В. Верстюк80.

Т. Демченко слушно наголошує на винятковій історико-культурологічній 
цінності публіцистики С. Єфремова революційної доби, зазначаючи, що «за див-
ним збігом, на які таке вигадливе життя, до українського суспільства ця безцін-
на спадщина повернулася саме 2014 року, коли її актуальність стала не просто 
очевидною для кожного мислячого українця чи українки, а прямо таки вразила 
своєю злободенністю». Дослідниця звертає увагу читача на відчуття «духу історії» у 
публіцистиці мислителя: «С. Єфремов був справжнім історіософом. Це дуже відчу-
вається навіть при побіжному знайомстві з його публіцистикою, а вже в ході ґрун-
товного вивчення її розумієш, що історичними паралелями, аналогіями, поклика-
ми на дійових осіб національної, російської, світової історії буквально просякнуті 
тексти, зібрані в даному двотомнику. Історія для Автора - дієві ліки від розпачу, 
від зневіри, запорука відновлення державності, зрештою, символ зв’язку часів і 
вічності українства… У тому, що у тяжкі для України часи до українського народу 
нарешті прийшов С. Єфремов, можна вбачати добрий знак. Насправді Автор був 
оптимістом. На 150-річчя від дня народження І. Котляревського він відгукнувся 
статтею «Фенікс (1769-1919)», в якій переконував читачів, що “ця дата за нинішніх 
тяжких часів набуває величезного символічного значіння. Не все гине на пожари-
щі. Невмируще залишається. А лишаючись, стає непохитною основою, з якої буйно 
підуть, сили набираючись, молоді свіжі паростки нового життя”»81.

79  Верстюк В. Центральна Рада і Тимчасовий уряд у публіцистиці Сергія Єфремова (березень - 
листопад 1917 р.). Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр. Київ, 2012. Вип. 7. 
С. 112. 

80  Верстюк В. Ф. Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського. Український історичний журнал. 2013. № 3. 
С. 79. 

81  Демченко Т. [Рец.]: Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.): У двох т. / 
Упоряд.: В. Верстюк (керівник), Г. Басара-Тиліщак, В. Бойко, В. Скальський. Київ : Дух і Літера; KMBS, 
2014. Т. 1: 9 березня 1917 р. - 28 квітня 1918 р. 648 с.; Т. 2: 9 травня 1918 р. - 30 травня 1920 р. 544 с. 
(Серія «БІБЛІОТЕКА СПРОТИВУ, БІБЛІОТЕКА НАДІЇ»). Сіверянський літопис. 2015. № 1. С. 218-
222.
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Таким чином, враховуючи актуальність зазначеної проблеми й недостатню її 
вивченість на конкретно-історичному матеріалі, вважаємо за потрібне звернутись 
до класичних взірців української національної журналістики, у витоків якої стояв 
Сергій Єфремов, поглянути на неї як цінний ресурс біографічної інформації, чин-
ник формування історичної пам’яті початку ХХ ст., одне з потенційних потужних 
джерел впливу на колективну пам’ять сучасного суспільства. 

Новизна дослідження вбачається у наступному. Виявлені, осмислені та 
проаналізовані напрацювання у царині єфремознавства, розпочинаючи з при-
життєвих публікацій про С. Єфремова і завершуючи працями сучасних авторів. 
Продемонстровано контроверсійність оцінок особистості й творчості С. Єфремова 
його сучасниками. Проаналізовано доробок і головні напрямки зацікавлень за-
кордонних авторів і представників української пострадянської гуманітаристики 
зі зазначеної тематики. Вперше подано різнобічну палітру оцінок «Історії укра-
їнського письменства» і інших найбільш важливих (або гострополемічних) творів 
С. Єфремова, здійснена спроба їхнього порівняльного аналізу, зроблені спостере-
ження щодо рецепції його ідей сучасниками на тлі суспільно-політичних транс-
формацій на межі ХІХ-ХХ ст. Вперше зібрано, систематизовано й проаналізовано 
публіцистичні тексти С. Єфремова персоналістичного характеру, видано їх двома 
томами, що значно розширює джерельну базу дослідження й може в майбутньому 
послугувати для реалізації проекту академічного зібрання єфремовських творів. 
У монографії в межах біографічного дискурсу поєднано традиційні й інновацій-
ні методи історичних досліджень, соціологічні й психологічні теорії, адаптовано 
напрацювання літературознавців різних концептуальних спрямувань. Вияснено 
на матеріалах єфремовської публіцистики ефективність дослідницького інстру-
ментарію із царини «соціології знання», теорії колективної пам’яті, «біографії 
поколінь», «інтелектуальної історії» (історії ідей), обгрунтовано доцільність засто-
сування відповідної методології стосовно вивчення окремих тем та сюжетів (на-
приклад, процесів взаємодії представників різних поколінь в українському русі, 
сприйняття С. Єфремовим образів старшої генерації й сучасників, моделювання 
постатей «ідеальних великоросів» із опозиційного середовища). Відтворено - через 
з’ясування найбільш суттєвих подій життя й діяльності С. Єфремова - відповід-
ний культурно-історичний ландшафт, що чинив вплив на публіцистичну твор-
чість героя, використано якомога повніше інформаційний потенціал епістолярію, 
щоденників, мемуарів, некрологів, автобіографій, інших документальних матері-
алів, а також спеціальних студій, висвітлено у різних історіографічних і темпо-
ральних полях постаті «героїв» єфремовських текстів. Вперше окреслено на під-
ставі публіцистичної спадщини Сергія Єфремова сприйняття ним ідей й значення 
Кирило-Мефодіївського братства. Через категорії «біографії поколінь» («люди 
1840-х», «люди 1860-х років», «люди 1870-х років»), на підставі компаративного 
методу показано, як трансформувались в уяві С. Єфремова-публіциста й мемуа-
риста образи представників старшої генерації українства і сучасників-однодумців. 
Доведено надзвичайно шанобливе ставлення Єфремова до «українських шістде-
сятників» та захоплення постатями «покоління 1870-х». Наголошено, що особливу 
увагу приділяв С. Єфремов у своїй публіцистиці М. Драгоманову, В. Антоновичу, 
О. Кониському, в категоріях епістемологічного конструктивізму проаналізова-
но місце й роль цих особистостей в його громадянському й творчому зростанні. 
Висвітлено полеміку С. Єфремова з Б. Кістяківським щодо «політичної спадщини» 
М. Драгоманова, інтерес до якої стимулювали події першої російської революції, 
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показано трансформації й мутації цього сюжету в історіографії. Відносно мотивів 
й механізмів колективного звернення представників української ліберально-де-
мократичної еліти до давнього й недавнього минулого було виявлено різні форми 
церемоніальної комунікації. Детально проаналізовано свята й ювілеї, їхнє місце 
в реалізації «національного проекту», структуру й традиційні елементи. Ці дій-
ства потрактовано як форму колективних споминів, ритуал підтвердження ціліс-
ності спільноти, зміцнення ідентичності її членів, ритуальну демонстрацію успіхів, 
шанс на комунікацію еліти й народу, засіб формування відчуття всеукраїнської 
єдності, нарешті, як акт публічної подяки і визнання заслуг ювіляра. Звернено 
особливу увагу на колективні поминальні практики (комеморації), документально 
доведено дієву й творчу роль С. Єфремова, водночас узгодженість його практич-
них кроків і публічної позиції з намірами й настроями однодумців з організацій-
них структур українського руху (Всеукраїнська безпартійна демократична орга-
нізація, Українська демократична партія, Українська демократично-радикальна 
партія, Товариство українських поступовців). Вперше в систематичному вигляді 
розглянуто висвітлення С. Єфремовим у пресі ювілеїв («свято Котляревського в 
Полтаві», ювілеї І. Нечуя-Левицького, І. Франка, М. Шашкевича), знакових поста-
тей і подій національного руху, доведено, що ці меморіальні практики були зазда-
легідь спланованою складовою у розгортанні «українського проекту», принагідно 
слугували «місцем зустрічі» й діалогу діячів різних генерацій. Осмислено мотиви, 
передумови й процес складання пропам’ятних збірок на пошану Б. Грінченка й 
В. Доманицького, доведено, що оприлюднені в них тексти були засобами глори-
фікації, сакралізації, канонізації, слугували інструментом мобілізації однодумців, 
забезпечували зв’язок «попередників» з «наступниками» новітньої фази україн-
ського руху. Доведено ключову роль С. Єфремова як співтворця Шевченківського 
комемораційного канону, виявлено палітру поглядів фахівців стосовно внеску 
Сергія Олександровича до шевченкознавчих студій, зроблено конкретно-історич-
ний аналіз його брошури «Тарас Шевченко, життя його та діла». На матеріалах 
публікацій в бібліографічному часописі «Книгарь» (1917-1920 рр.) розглянуто 
концептуальні настанови С. Єфремова у питаннях біографіки, зокрема, написан-
ня науково-популярних й популярних історико-біографічних праць, змальовано 
спектр його поглядів на співвідношення традицій та новацій у культурному роз-
витку, прогностичні міркування про майбутнє літератури й мистецтва в період 
світової війни та революції. 

Показано, що в світлі теорій комунікативної й культурної пам’яті як різно-
видів колективної пам’яті публіцистичні праці С. Єфремова постають в якості 
фіксованих письмових текстів, спеціалізованих носіїв нормативного минулого. 
Відповідним чином, епістолярій і щоденники сучасників (та і його власні) можна 
розглядати як вияви «живої», комунікативної пам’яті. 

Стосовно методики опрацювання джерел акцентуємо, що було обрано стра-
тегію «вчування в текст», емпатійного проникнення в логіку тексту, що передба-
чає залучення в монографічне дослідження розгорнутих документів, презентацію 
великих документальних фрагментів, пов’язаних між собою авторською логікою. 
Таким чином, читач отримує можливість самостійно ознайомитися з першодже-
релом (в першу чергу це стосується публіцистичних напрацювань С. Єфремова та 
його колег по цеху), переконатися в обґрунтованості запропонованих автором даної 
студії інтерпретацій та узагальнень, або, навпаки, подискутувати й дійти власних 
висновків.
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 Стосовно актуальності обраної проблеми, уявляється, що звернення до пу-
бліцистичної спадщини С. Єфремова, спроба нового її «прочитання» в межах біогра-
фічного дискурсу, з залученням адекватних соціологічних концепцій, має сприяти 
подальшій інтелектуалізації культурно-духовного простору України, зміцненню 
ментального зв’язку поколінь, творенню високих взірців патріотизму й проявів 
людської гідності. Українські інтелектуали з «довгого дев’ятнадцятого століття», 
одним із яких був Сергій Єфремов, малюючи в своїй уяві контури «Нової України» 
- культурної, квітучої, заможної, самодостатньої цивілізації, рівної серед інших 
слов’янських народів, неминуче в реалізації національного проекту спирались на 
синтез традицій і новацій, брали за взірець чин і звитягу своїх «значущих Інших», 
переймали їхні цінності - віру в прогрес, служіння українській культурі, безко-
рисливість та жертовність праці, уміння йти «проти течії», не тратити духу «під 
колесами історії» у непоборних обставинах доби революцій та катастроф. Можливо, 
скептично налаштовані представники постмодерністської течії в історіографії ма-
ють рацію, твердячи, що усі націоналізми одержимі інтерпретацією минулого82. 
Можливо, з погляду політичної кон’юнктури наївними, марними, дон-кіхотськими 
уявляються намагання відновити систему цінностей покоління «Молодої України», 
зібрати й наново переосмислити їхню спадщину, відчути у публіцистичних текстах 
пожовклих періодичних видань биття пульсу тих неповторних часів… Мабуть, і 
правда, між минулим і майбутнім - непереборна й неподоланна межа. Але чомусь 
хочеться погодиться з головним героєм дослідження, який, кожним нервом при-
родженого журналіста й критика відчуваючи наближення глобальних перемін, 
1908 р. висловив впевненість у тому, що «… духу людського та його витвору - ідеї 
- ніякими заходами вбити не можна і нема такої сили на світі, що здужала б по-
вернути назад колесо історії, як немає сили спинити біг часу. Вони показують, що 
безповоротно відбувся непідкупний суд історії і вже нема вищої інстанції, і цим 
бадьорять людей, проказують їм певний шлях у житті й ніби промовляють: “сами 
будьте ковалями свого щастя”… […] Бо нема гіршої вади на світі, як невдячність, 
і гірших людей не буває, як забудьки, що не пам’ятають свого минулого й живуть 
тільки дрібненькою буденщиною - аби, мовляв, день до вечора, щоб і з голови за-
раз усе викинути. Хто минувшини не пам’ятає, той і з сучасністю не впорається, і 
на майбутність собі нічого не здобуде»83. І чи маємо шанс на майбутнє, ігноруючи, 
зневажаючи або не в повній мірі осягаючи інтелектуальну й етичну спадщину ми-
нулого?...

82  Див.: Єкельчик С. Імперія пам’яті: російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. 
Київ : Критика, 2008. (Критичні студії). С. 26-27.

83  Єфремов С. Про пам’ятник Шевченкові / Єфремов С. Шевченкознавчі студії. Київ : Україна, 
2008. С. 116-117. Вперше надруковано: Рада. 1908. № 63. С. 2. Передруковано: Єфремов С. Шевченко: 
збірка. Київ, 1914. С. 145-153.
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1.1. Сергій Єфремов: життя і творчий доробок
 (1876-1939 роки)

Сергій Олександрович Єфремов (6 жовтня 1876 р., с. Пальчик Звенигородського 
повіту Київської губ. - 31 березня 1939 р., Ярославль) - постать яскрава й неорди-
нарна навіть на тлі зоряної плеяди «Молодої України», що сформувалася на зламі 
ХIX-ХХ ст. Він стрімко пройшов у літературознавстві від критика до творця першої 
фундаментальної «Історії українського письменства», від журналіста - до академі-
ка Всеукраїнської Академії наук (ВУАН); у політиці - від члена семінарської гро-
мади до лідера Української демократично-радикальної партії (Української партії 
соціалістів-федералістів), а на початковому етапі Української революції - до за-
ступника голови Центральної Ради. На побутовому рівні це була людина напрочуд 
цілісна, щедра, дружня, лицарськи чесна й порядна, але у принципових питаннях 
С. Єфремов завжди проявляв безкомпромісність, не визнавав подвійних стандар-
тів у житті та творчості, не відокремлював у своїй громадській діяльності мораль 
від політики, ставив культурні та етичні цінності вище політичної «злоби дня». 

Життєвий шлях С. Єфремова водночас і простий, і трагічний. Семінарист, 
студент, громадівець, професійний публіцист, літературний критик й історик лі-
тератури, видавець та громадсько-політичний діяч. Такими були іпостасі багато-
гранної особистості Єфремова. Потужний злет в професійній діяльності відбувся 
в 1919 р., коли його як автора найпопулярнішої на той час «Історії українського 
письменства», було обрано дійсним членом Української Академії наук. Загалом, 
в його «історії життя» яскраво виявилася типова для українського народництва 
лінгвоцентрична модель індивідуального буття. Громадсько-політичний діяч та 
історик О. Лотоцький, який близько знав Єфремова з молодих літ, згодом напише:

«Та доля його - чиста письменницька доля. В час, коли не було у нас своїх пе-
ріодичних видань, він присвятив себе самій лише літературній праці і ніколи за все 
своє життя не приймав ніяких инших обов’язків, крім літературних та громадських, 
послідовно вперто зрікаючись усяких «посад» для заробітку, всіх спокус звичайної 
життьової кар’єри. Розуміється, то було життя не сите, життя справжнього анахорета 
щодо звичайнісіньких життьових потреб. […] За винятком хіба що О. Кониського та 
Б. Грінченка, я рішуче не знаю серед українських діячів, що у тодішніх обставинах так 
послідовно, як С. Єфремов, додержували гідности українського письменника-грома-
дянина; все своє життя він писав або українською мовою, або - коли й російською - то 
лише в українських справах.

Та разом з ним не можу назвати навіть серед найповажніших людей наших лю-
дину такого високого морального авторитету, яким завше користувався С. Єфремов 
серед українського громадянства, якого був він завше найчистішим сумлінням. Нічим 
незраджена відповідність його словам чинові обеззброювала навіть його противників, 
своїх і чужих, яких він завше мав досить з становище українського публіциста, непри-
миримого щодо своїх літературно-громадських та суто-моральних позицій»1.

Порівняно нещодавно С. Єфремов «повернувся» до незалежної України, по-
сівши гідне місце в пантеоні її національних героїв. Праці та ідеї С. Єфремова ін-
тенсивно інтегруються в інтелектуальний простір посткомуністичної гуманітари-
стики, активно функціонують у національній історичній пам’яті. Але прикро, що й 

1  Лотоцький О. Лицарь національного обов’язку. Українське життя. Подєбради, 1926. 21 жовт-
ня. С. 1-2.
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досі не створена ґрунтовна й добре документована наукова біографія С. Єфремова. 
Не існує вичерпної бібліографії його праць та праць про нього. Не перевидана та 
не прокоментована в повному обсязі його творча спадщина… Отже, мусимо визна-
ти, що й до сьогодні ця велетенська постать не оцінена як слід. 

Розглянемо ближче головні факти біографії та творчого шляху С. Єфремова. 
Як і багато представників патріотично налаштованої української інтелігенції мо-
дерної доби націєтворення, Сергій Олександрович походив із духовної родини. 
Прізвище «Охрименко» (інше написання - «Охріменко») його батько за наказом на-
чальства, щоб отримати парафію, змінив у середині ХІХ ст. на великоруський лад, 
ставши Єфремовим. Здобувши початкову освіту в духовній школі в Умані, з 1891 
р. юнак навчався в Київській духовній семінарії, яку був змушений залишити, не 
скінчивши курсу, на початку 1896 р. з репутацією «політично неблагонадійного». 
У 1897 р. С. Єфремов склав іспит на атестат зрілості при 1-й Київській гімназії й 
став студентом юридичного факультету університету св. Володимира, який закін-
чив 1901 р. Але вже тоді його більше цікавили науки історичні й філологічні. Так, 
наприклад, він охоче відвідував приватні лекції видатного історика і археолога 
В. Б. Антоновича, увійшов до української семінарської громади, якою опікувався 
дяк Лука Скочковський, а діяльність координувалася університетським стипен-
діатом, майбутнім великим істориком Михайлом Грушевським. Семінарська гро-
мадська нелегальна бібліотека, якою широко користувався Єфремов, потай збері-
галася на квартирі його брата Іоаникія, ректора Київської духовної семінарії.

Значний вплив на формування суспільно-політичних поглядів С. Єфремова 
мали видатний вчений і публіцист, засновник політичної течії в українстві 
Михайло Драгоманов (1841-1895) й ідеолог російського ліберального народництва, 
публіцист, літературний критик, соціолог Микола Михайловський (1842-1904). З 
1868 р. М. Михайловський - провідний співробітник, згодом співредактор журналу 
«Отечественные записки», з початку 1890-х рр. - співредактор журналу «Русское 
богатство». Михайловський був мислителем, який зумів органічно поєднати гасла 
аграрного соціалізму з ідеалами конституціоналізму й ліберальних реформ. Був 
послідовником просвітницьких традицій М. Чернишевського і М. Добролюбова 
1860-х рр. Для нього література була знаряддям, яке мало служити суспіль-
ству, виносити вирок соціальним явищам, а не бути сферою «чистого мистецтва». 
Щоправда, утилітарно-нігілістичні погляди Д. Писарєва на літературу він не по-
діляв. Заперечував ідею революції («Це справа віри. Я не маю її»). З 1890-х рр. ви-
ступав як безкомпромісний критик марксизму. Щодо вражень від читання творів 
М. К. Михайловського, Єфремов залишив переконливі мемуарні і публіцистичні 
свідчення, які по суті співпадають. У посвяті пам’яті «вчителя» стверджував, що 
Михайловський «перший запалив у мені те, що я вважав за найкраще у собі, дав 
відповідь на гнітючі питання й так зрісся з моєю душею й моєю свідомістю, що я 
й уявити собі не міг, щоб його колись не стало, як не міг уявити й того, як я сам 
буду без його». Звістку про те, що Михайловського не стало, газети принесли на по-
чатку російсько-японської війни. Але, побачивши замітку «Н. К. Михайловський. 
Некролог», Єфремов твердить, що «війна з її страхіттями, вуличний гук і зави-
вання патріотичних маніфестацій - все одразу зникло з обсягу мого духовного 
краєвиду, одсунулось у безмежну далечінь, заступлене величньою постаттю цього 
велетня й прибите втратою неначе близької, рідної, коханої людини. І я вже не 
про війну думав, а про того письменника…»2 Регулярно Єфремов почав читати 

2 Єфремов С. Пам’яти Мик. К. Михайловського. На 10-ті роковини його смерти (28. І. 1904 - 28. І. 1914). 
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Михайловського з 1895 р. 
«Правда, дещо з його творів траплялося й раніше випадково серед того книжного 

матеріялу, на який звичайно кидається жадна юнацька душа, бажаючи одразу здобути 
відповідь на віковічне питання - «что есть истина?» Але та випадкова дещиця билася 
в тому морі книжного мотлоху, через який доводиться пробиватись кожному, хто само-
тужки, часто поза уторованими шляхами, шукав собі дороги в житті. Але року 1895 ми, 
кілька чоловік школярів, надумались гуртом у складчину передплатить який-небудь 
з кращих російських журналі і спинились на «Русском Богатстве»…»3 

Перша публікація М. Михайловського, яка привернула увагу юнака, була з 
рубрики «Литература и жизнь». (Михайловський провадив її в різних виданнях, 
згодом дещо з цього доробку було надруковано окремо). «Михайловський одразу 
став за духового керовника, і на другий рік на останні школярські шаги придбав я 
собі «Сочинения» Михайловського». (Перше зібрання його творів вийшло в 1879 р; 
3-тє, в 10 т., в 1909-1913 рр.). Єфремов пише, що в Михайловському він і його това-
риші відчули «людину, що просто, хоч і надзвичайно блискуче, дотепно, ясно і ціл-
ком зрозуміло викладає про прості речі, які, може, тим тільки й не притягали досі 
нашої уваги, що занадто простими й звичайними здавались». Намагався пояснити 
специфіку цього надзвичайно тривкого морального й інтелектуального впливу:

«Його формула поступу, боротьба за індивідуальність, синтез соціології з природо-
знавством, нарешті, блискуче пояснення літературних і громадських подій з певного, 
раз у раз тонко й майстерно окресленого погляду - все це зробилось тією підвалиною, 
на якій - здавалось мені - тільки й можна заснувати правдивий світогляд, що єднав би 
в собі правила особистого поводіння з вимаганнями громадської діяльности. [...] думаю, 
що тут єсть багато типового, що я пішов тільки тим шляхом, яким ішли покоління 
читачів Михайловського, починаючи з 70-х років і навіть тоді, коли вже вийшов на 
сцену марксизм, що ставив іншу, ніж Михайловський, концепцію громадського життя. 
Гармонійна соціологічна система Михайловського завершилася у його цілком послі-
довно в людині, як такій, в конкретній людській особі, до якої письменник зводить 
кінець кінцем усі теоретичні підстави й практичні постуляти. Він поставив «фокусом 
свого думання інтереси не нації, не держави, не громади, не провінції, не федерації, а 
- особи», бо вона була для його тим осередком, з якого на всі боки розходиться проміння 
правди, освітлюючи разом і вагу всякого громадського з’єднання». 

Михайловський у баченні Єфремова - «вчитель, керовник й ватажок багатьох 
інтелігентних поколіннів у Росії», «недосяжний, невиданий ніколи письменник, 
що зумів проте стати таким близьким та рідним, ніби од віку зрісся з ним», «вели-
кий письменник й вождь поколіннів». Багато що з образу «вчителя» й цінностей, 
які він відстоював, можна докласти до характеристики самого Єфремова. Тому по-
даний нижче текст можна розглядати як самопрезентацію автора: 

«Виробивши собі на підставі науки непохитний світогляд, безстрашно логічну 
концепцію й зігрівши її теплом ідеалу, він потім той світогляд прикладав до всього, 
усе ним міряв і з його погляду усе освітлював, не боючись ніяких висновків, але й не 
одступаючи ні на ступінь од того ідеала, що провідною зорею стояв раз-у-раз перед ним. 
Звівши інтереси людини, людської особи до інтересів праці або - конкретніше - трудя-
щого люду, Михайловський практично підійшов до порішення тієї великої життьової 

Рада. 1914. № 22. 28 января (10 лютого). С. 2-3.
3  Там само.
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проблеми, яку й до його пробували обґрунтувати науково, але яку тільки він поставив 
на непорушний фундамент, що народ - то трудящі люде. […] І потреби цього народа 
були тим єдиним критерієм, з яким Михайловський підходив до всіх життьових фактів 
і подій. Говорючи, наприклад, про письменство, він категорично ставить до його все те 
саме вимагання - служити народові… З цього погляду Михайловський мусив, певна 
річ, одріжняти розуміння народа, як нації, і народа, як трудящих людей у громадян-
стві, оддаючи перевагу останньому»4. 

Наприкінці Єфремов зауважує, що своєю статтею 
«хотів тільки звернути увагу нашого українського читача на ту багатющу крини-

цю живущої й зцілющої води, що ми навіть з власного спеціяльного погляду можемо 
в тих творах знайти. Хто хоче виробити собі цільний світогляд, хто прагне правди, хто 
шукає проводиря в життьових питаннях - нехай сміливо йде до тієї криниці. Жалувати 
не буде навіть тоді, коли не прийме всіх висновків Михайловського, бо вже само по-
єднання великої двоєдиної правди, бо вже сама боротьба за індивідуальність людську 
може дати величезну втіху й науку. А це в творах великого письменника й вождя 
поколіннів б’є невпинним джерелом, якого ще надовго вистарчить, щоб задовольняти 
жадобу людську до правди в особистих і громадських стосунках. А надто під той час 
усякого потоптання тієї правди, в якому ми тепер живемо...»5

В мемуарах Єфремов згодом пригадає, яке враження зробила на нього теорія 
боротьба за індивідуальність Михайловського (викладена в «Записках профана»), 
де він «ставить nicht» вимаганням громади. Для Михайловського цим «поворотним 
пунктом» була людська особа. 

«Прийнявши загально цю теорію, я своє «nicht» переніс і ще в одне місце - до 
нації, добачаючи в національній боротьбі пригнічених націй також свого роду бороть-
бу за індивідуальність - національну. Взагалі можу сказати, що найбільший вплив 
у моєму світогляді зробила прекрасна, глибоко людяна і широко приваблива кон-
цепція Михайловського. Тому-то в голосній полеміці того часу між марксистами й 
Михайловським я цілком став на боці останнього… Те, що дізнавався я як людина, я 
силкувався перекладати на свій рідний, український грунт і в цьому бачив справед-
ливе поєднання, синтез національного з загальнолюдським. Громада і людина, люд-
ськість і нація в цих концепціях знайшли кожна своє місце, яке різними своїми сторо-
нами торкалось згаданих категорій і через те не тільки не викликало суперечностей, а 
давало найвищу згоду людини - члена громади, нації,  людськости, - певна річ, не роз-
чахнутої, не переполовиненої людини. Нема чого згадувати, що принцип «не робити 
иншому того, чого собі не бажаєш» був святий для мене так само і в національних сто-
сунках, як і в межилюдських»6.  І в іншому місці: «Я почував себе українцем, але разом 
і людиною… Я силкувався думати й робити так, щоб не було шкоди ні національному, 
ні загальнолюдському, щоб не було образи мені ні як українцеві, ні як людині, - синте-
зувати національне з загальнолюдським»7.

З поля українського письменства найбільший вплив на естетично-літератур-
ні уподобання молодого Єфремова спричинили твори Івана Нечуя-Левицького, 
Анатоля Свидницького, Панаса Мирного, Івана Франка. З російської літератури з 

4  Там само.
5  Там само.
6  Єфремов С. Щоденник (1.01.1895 - 4.02.1896). Про дні минулі: спогади (1876-1907). С. 363-364.
7  Там само. С. 363.
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зацікавленням читав праці таких авторів, як В. Короленко, М. Салтиков-Щедрін, 
Г. Успенський, А. Чехов, В. Бєлінський, М. Добролюбов, М. Чернишевський, 
Д. Писарев, М. Шелгунов, Афанасій Щапов, П. Лавров, А. Скабичевський8. До тво-
рів письменства і науки прилучилася й поточна журналістика - журнали «Вестник 
Европы», «Русская мысль», «Мир Божий», «Исторический вестник», «Русское богат-
ство», «Неделя»9. 

Ще один чинник, який сприяв усталенню естетично-мистецьких смаків мо-
лодого Єфремова - театр, який він починає постійно відвідувати з осені 1893 р. У 
1894 р. Єфремов вперше побачив «справжній український театр в інтерпретації 
Садовського, Заньковецької, Затиркевички-Карпинської в кругу досить талано-
витої трупи…» Того ж року до Києва завітав М. Кропивницький, а в 1895 р. - П. 
Саксаганський і І. Карпенко-Карий. Під враженням яскравих театральних вистав 
та неперевершеної гри українських акторів Єфремов видасть спільно з друзями 
збірку начерків («Корифеи украинской сцены», 1901) та одноосібно напише багато 
нотаток і статей10. Згодом у мемуарах висловить високу оцінку «театру корифеїв» 
і сформулює розуміння його ролі в націєтворчому проекті: «Я спізнав наш театр 
на вершечку творчих досягнень його артистів, я бачив усі визначніші сили його, 
мабуть, в усіх ролях і мушу сказати, що для виховання української публіки, для 
підготовки майбутніх читачів нашої літератури і преси, для розповсюдження укра-
їнської свідомості наш театр зробив надзвичайно багато»11.

Щодо формування практично-організаційних настанов у громадсько-політич-
ний сфері велике значення для молодого С. Єфремова мало знайомство з діячами 
Старої (Київської) громади Володимиром Антоновичем й Олександром Кониським. 
З середини 1890-тих рр. найближчим колом спілкування для Сергія став гур-
ток молодих публіцистів, що групувався навколо О. Кониського та постійно зби-
рався в його привітній оселі (В. Доманицький, В. Дурдуківський, О. Лотоцький, 
Ф. Матушевський). Надзвичайно шанував він також Бориса Грінченка, з яким, ві-
рогідно, затоваришував у 1902-1906 рр., спільно працював у партійно-політичних 
структурах, у редакціях газет «Громадська думка» і «Рада», в Київській «Просвіті». 
Обидва вони були послідовниками драгоманівського соціалізму, прихильниками 
засад гуманізму, демократії, громадської справедливості, дотримання етичних 
принципів у політичних справах.

Літературну діяльність С. Єфремов розпочав у галицьких виданнях. У 1895 р. 
у журналі «Дзвінок» опублікував перші оповідання - «Неслухняні діти» й «Пригода», 
у журналі «Зоря» з’являється нарис «Жид». Наступного року в «Правді» побачили 
світ нотатки «Полемика київських часописей з приводу українського питання». З 
1898 р. юнак уже друкувався у найповажніших українських часописах Східної 
Галичини - «Записках Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка» й «Літературно-
науковому вістнику», що зусиллями М. Грушевського, І. Франка та В. Гнатюка був 
перетворений на модерний європейський журнал. Вже в перших літературних 

8  Там само. С. 361.
9  Там само. С. 361-362.
10  Начерки, згадки й сильветки про Є. Богемську (Боярську), М. Заньковецьку, Г. Затиркевич-

Карпинську, М. Кропивницького див.: Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-1917 років («Значущі 
Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Т. 1 / Упорядник - 
С. Г. Іваницька. Запоріжжя-Херсон: Грінь Д. С., 2016. С. 83, 283-287, 390-413. Про Л. Линницьку, 
П. Саксаганського (Тобілевича), М. Старицького див.: Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-
1917 років: «Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах / 
Упорядник С. Г. Іваницька. Т. 2. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С.  39-40, 210-216, 243-244.

11  Єфремов С. Щоденник (1.01.1895 - 4.02.1896). Про дні минулі: спогади (1876-1907). С. 366.
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спробах Єфремова, переважно хронікерського характеру, простежуються основні 
ідеї, які керували в зрілому віці всіма його починаннями - оборона української 
мови й літератури, обґрунтування самобутності української культури й її відруб-
ності від культури російської, народолюбство, еволюціонізм. Починаючи з 1901 р. 
Єфремов стає співробітником наукового місячника «Киевская старина», що вида-
вався за підтримки Старої громади, розпочинаючи від інформаційних оглядів, не-
крологів, рецензій та переходячи до полемічних літературно-критичних статей («В 
поисках новой красоты», 1902, кн. 10-12; «На мертвой точке (Заметки читателя)», 
1904, кн. 5-6) і згодом - до біографічно-літературних студій («Поэт-гражданин», 
«Бытописатель пореформенной Украины», «Певец борьбы и контрастов»), присвя-
чених відповідно Павлу Грабовському, Івану Нечую-Левицькому та Івану Франку. 
Більшість цих його виступів мала значний резонанс серед сучасників і довго не 
давала спокою наступному поколінню критиків12.

У 1901-1905 рр. журналіст палко виступав на захист українського слова від 
утисків імперської цензури, знайомив російського читача з сучасною українською 
літературою, використовуючи як публічну трибуну спочатку вищезазначені видан-
ня, а з 1905 р. - й петербурзький журнал «Русское богатство».

З 1895 р. С. Єфремов стає одним із фундаторів видавництва «Вік», яке в 1900-
1902 рр. опублікувало однойменну 3-томну антологію та залишило видатний слід 
в історії українського книгодрукування. Єфремов брав у його заходах якнайшир-
шу участь - складав план роботи, переписував рукописи, листувався з авторами, 
готував біографічні довідки про українських письменників… З комерційного боку 
цей проект виявився успішним. За десять років діяльності видавництво випустило 
82 назви книжок, загальним накладом 325.000, на суму до 100 тис. карбованців, а 
за весь період до 1918 р. - 140 назв серійної та позасерійної літератури накладом 
560.000 примірників на суму 200 тис. карбованців13. 

12  Так, 1946 р. Віктор Петров у доповіді на конференції УВАН, оглянувши поступ українського 
літературознавства за останні десятиріччя, детально зупиняється на статті С. Єфремова «В поисках 
новой красоты». Він зауважує, що, обороняючи розуміння українського письменства як специфічно се-
лянського, С. Єфремов виступив у цій статті проти ініціаторів переходу української поезії до мотивів 
і форм загальноєвропейської лірики. Цитує його статтю: «Модное, то оно модное, да все ж как будто 
неловко: демократическая, «мужицкая» в лучшем значении этого слова литература и вдруг символизм, 
декаденство. Нет, уж Бог с ним, с этим новым направлением. Да минует нас чаша сия» (Киев[ская] 
Стар[ина], 1903, X, ст. 113). В. Петров цілком сподівано робить категоричний висновок: «Досить тільки 
цієї невеличкої цитати, щоб уявити собі специфіку суперечки і провідні лінії розмежування. Ідея про-
вінціяльної етнографічности і замкненої ізольованости в межах певної соціальної кляси, ототожненої 
з народом, трактування українського письменства як властиво демократичного і саме селянського і, 
відповідно до того, принципово негативне ставлення до європеїзації української літератури, - таке було 
коло тих ідей, що їх обстоювали представники народницького літературознавства з С. Єфремовим на 
чолі». Посилається також на слова Олександра Білецького 1924 р. про те, що «давні народники, що 
опинилися на межі нового віку, які проповідували мирну культурну роботу на селі - учителі, агрономи, 
лікарі, кооператори, що займалися поруч і літературою - усі вони твердо трималися принципа слугу-
вання мистецтва народові, не припускали іншої поезії, окрім поезії «гражданской скорби» й до того ж 
в загальноприступній, близькій народу, тобто селянству формі» (Див.: Петров В. Проблеми літерату-
рознавства за останнє 25-ліття (1920-1945) / Петров В. Розвідки: [в 3 т.] / упоряд., передм. та прим.: В. 
Брюховецький. Київ : Темпора, 2013. Т. 2. С. 802-803). Згодом цей прийом чи  виверт - цитування най-
більш епатажних місць з цієї та інших подібних статей Єфремова на користь аргументів про його нібито 
принципову ворожість модернізму буде широко практикуватися в студіях пізніших літературознавців 
(див. параграф1.3).

13  Єфремов С. На світанку українських видавництв («Вік»). Бібліологічні вісті. 1925. № 1-2. 
С. 109-111. Єфремов наводить статистичні дані щодо випуску літератури «Віком», поділивши книжкову 
продукцію на п’ять підрозділів: 1) серія народних книжок «Селянська бібліотека» - 70 назв у 375 000 
примірників; 2) серія «Українська бібліотека» - 23 назви у 73 000 прим.; 3) збірки творів українських 
письменників - 10 томів у 30 000 прим.; 4) публіцистична серія «Наші справи» - 21 назва в 25 000 прим.; 
5) видання поза серіями - збірники й окремі твори - 16 назв у 50 000 прим. Разом 140 назв у 560 000 
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«Для теперішнього часу, що звик орудувати самими астрономічними цифрами, 
наведений допіру актив видавництва може здатися надто мізерним. Але не треба 
забувати, що тодішній карбованець був справжнім ваговитим карбованцем, і тодіш-
ній аркуш надрукованої книжки вимагав далеко більшого напруження, ніж за більш 
урожайних на книгу часів. Працівників було мало, вся робота лежала без оплати на 
плечах маленького гуртка, часто робилася руками навіть однієї тільки людини. І не 
вважаючи на це, видавництво само дало цілу бібліотеку українського письменства і 
саме в той час, коли українська книга взагалі була таким надзвичайним гостем на 
книгарському ринкові. Період ініціятивний, період початкового призбирування куль-
турних здобутків буває взагалі найтяжчий, але сліди по йому лишаються. І хто зна 

- може дехто й тепер, хоч і несвідомо для себе, використовує ті шляхи й той досвід, що 
починалися з таких скромних, але на той час фантастичних мрій у маленькій світлич-
ці Кониського проти Безаківської вулиці...» 14, 
- згодом напише Сергій Олександрович у розповіді про історію «Віку». 
Щодо ставлення молодого Єфремова до своїх літературних та громадських зо-

бов’язань показовими є такі рядки з його мемуарів: «Особисто для мене цей час 
перед першою російською революцією був дуже тяжкий. Я зовсім, по самі вуха, 
увійшов у роботу. Робота - літературна (у видавництві, в «Киевской Старине») й 
ин.) та громадська (в організації, в семінарській громаді, в товаристві грамотности, 
в десятках усяких комісій) - одбирала весь час. Жадного вечора не було вільного, 
без яких-небудь завданнів, а прийшовши додому, мусив ще сидіти довго ночі, щоб 
поробити коректи: се був також час найбільш інтенсивного друкування виданнів 
«Віку». Час біг, немов оглашений…»15 Єфремов свідчив, що така занадто інтенсив-
на робота його виснажувала й втомлювала, а це неминуче відбивалось на здоров’і, 
не занадто міцному. Наводив мудрі слова В. Л. Беренштама, діяча Старої громади, 
що радив йому не занадто розкидатися, а зосередитися передусім на літературній 
творчості: «Адже ви не на відсотки живете, а самий капітал тратите, а так недовго  
до того, щоб збанкрутувати». Єфремов, за його словами, і сам це усвідомлював, та 
«нічого не міг поробити, бо життя було дужче од наших замірів і всюди кликало 
робочих рук, величезними люками та проваллями зіяючи…»16

У 1900-1917 рр. С. Єфремов, поряд із М. Грушевським, Б. Грінченком, 
Є. Чикаленком, В. Леонтовичем, стояв у центрі всього культурного й політично-
го життя Наддніпрянщини17. У площині громадсько-політичній він - один із за-
сновників і керівників Всеукраїнської беспартійної демократичної організації 
(1897-1904 рр.): секретар щорічних зборів, уповноважений з видавничих справ у її 
Раді, дійсний член Ради в 1900-1901 і 1903 рр. Коли розпочалися процеси партійної 
диференціації, Єфремов взяв участь у заснуванні Української демократичної партії; 
після її розколу в 1904 р. став провідним діячем Української радикальної партії. 
примірників на суму щонайменше 200 000 карб. за ціною книгарень.

14  Єфремов С. На світанку українських видавництв («Вік»). С. 111.
15  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі: спогади.С. 547-548.
16   Там само. С. 548.
17  Цікавим є свідчення Л. А. Пахаревського (1883-1938), майбутнього письменника, публіциста, 

драматурга, перекладача, педагога: в анкеті, згадуючи про свої молоді роки, він називає В. П. Науменка, 
С. О. Єфремова, Б. Д. Грінченка «своїми ідейними учителями в українській роботі» (Цит. за: Ляшко С. М. 
Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України 
(1918-1933) Всеукраїнської Академії наук. Київ : [НБУВ ім. В. Вернадського], 2018. С. 280). Священник 
Олександр Ходзицький (1877-1937) писав про те, що коли він вступив до семінарії в середині 1890-х рр., 
то долучився до українського семінарського гуртка, що «тоді працював під головуванням С. О. Єфремова» 
та багато діставав книжок із власної книгозбірні Єфремова, «вже й тоді чималої по кількості та добре ула-
штованої» (Цит. за: Ляшко С. М. Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання біографічного 
словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської Академії наук. С.488).
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Розділ І. Спадщина Сергія Єфремова на перетинах століть

Підготував низку партійно-пропагандистських брошур радикалів: «Як визволитися 
з бідності робочим людям?», «Як люде прав собі добувають», «Як цар людей дурить». 
В подальшому брав участь в діяльності об’єднаної у грудні 1905 р. Українській де-
мократично-радикальній партії (УДРП). Її програму та практичну роботу можна 
розглядати як ситуативний симбіоз ліберальних, народницьких та соціалістичних 
елементів в національному русі. 

У роки першої російської революції, сприйняття якої виразно відбилося у його 
статті «Велика навчителька і мізерні учні» (Нова громада, 1906, кн. 6), молодий пар-
тійний активіст поринув у вир бурхливого політичного життя. У 1905 р. сприяв утво-
ренню й активізації «Української Селянської спілки», за що 29 грудня 1905 р. був 
заарештований поліцією. Одночасно його безпідставно запідозрили у приналежнос-
ті до Української соціал-демократичної «Спілки», що діяла під патронатом РСДРП. 
Звільнено було Єфремова лише в квітні 1906 р. за відсутню доказів. У споминах він 
присвятив цьому епізоду окремий розділ «Інтермедія - мої тюрми»18.

С. Єфремов став одним із фундаторів і найактивнішим діячем новонародже-
ної української преси (див. додаток А). У жовтні 1905 р. у ліволіберальній газеті 
«Киевские отклики» Сергій Олександрович, протестуючи проти єврейських погромів, 
опублікував першу на той час у підросійській Україні статтю рідною мовою «Чи буде 
суд?»19. У 1906 р. став членом редакційного комітету газети «Громадська думка» й 
співредактором журналу «Нова громада». З 1907 р. був одним із фактичних редак-
торів газети «Рада», упродовж 1910-1913 рр. - членом редколегії журналу «Світло». 

Високу продуктивність його праці з подивом відзначали сучасники. Євген 
Чикаленко, меценат і видавець газети «Рада», зафіксував у своїх мемуарах: «Це був 
єдиний між нами чоловік, котрого можна було вважати за справжнього журналіс-
та. Людина талановита, освічена... а головне, може писати дуже швидко»20. Самому 
Єфремову писав у листопаді 1903 р. під враженням присвяченої І. Франку праці 
«Певец борьбы и контрастов», що друкувалась у «Киевской старине» (1903, кн. 11-12): 
«... Ви не можете уявити собі, з яким захопленням прочитав я Вашу статтю. Здається, 
все мені там відоме, все те я знав давно, але все се написано так талановито, що я 
читав, прямо ковтав, наче се для мене щось нечуване. Наділив Вас Бог великим 
талантом! Не забувайте, що се Вам говорить «лютий критик», який на все дивить-
ся (навіть сидить) скептично! … на Вас лежить велика місія. Ваше ім’я має стояти 

18  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі: спогади. С. 620-629, 717.
19  О. Саліковський, тодішній редактор газети, в автобіографії згодом напише про цю подію: 

«Приємно згадати, що в «Киевских откликах» під цей час, а саме в жовтні 1905 р. була надрукована 
перша газетна стаття українською мовою (С. Єфремова). Українські часописи виникли вже після цьо-
го. Те число газети мало надзвичайний успіх» (Curriculum vitæ Саліковського Олександра Хомича / 
Ляшко С. М. Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання біографічного словника дія-
чів України (1918-1933) Всеукраїнської Академії наук. Київ : [НБУВ ім. В. Вернадського], 2018. С. 305). 
Цікаво, що пресові виступи Єфремова спричинились до національної самоідентифікації Саліковського, 
його рішучого «повороту» до українського руху (див.: Іваницька С. «Нова Україна» революційної доби 
в публіцистиці Олександра Саліковського. Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2014. 
Вип. 25. С. 40-41). Маємо таке переконливе свідчення О. Лотоцького щодо полеміки С. Єфремова й 
О. Саліковського в названій газеті: «Поєдинок чесних з собою людей, без фехтування голосними слова-
ми, - і російський Савл стає українським Павлом.., - коментував наслідки тієї «дуелі» О.Г.Лотоцький. 

- Полеміка з Єфремовим дала Саліковському ближче приглянутися до справи, яка досі не звертала на 
себе його уваги, як не звертає взагалі уваги російського інтелігента, навіть коли він живе в гущі україн-
ського оточення. І от за кілька часу, переконавшися в річевості тих завдань, які ставить собі українство, 
визнає свої помилки, стає в першій лаві українських національних робітників» (Лотоцький О. Сторінки 
минулого. Варшава: Укр. науковий інститут, 1933. Ч. 2. 160-162).

20  Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). Нью-Йорк : УВАН, 1955. С. 446-447.
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1.1. Сергій Єфремов: життя і творчий доробок (1876-1939 роки)

поряд з Драгомановим, Франком, у Вас для цього є всі дані»21. Чикаленко радив 
Єфремову покинути «механічну роботу» у видавництві «Вік», поїхати за кордон (обі-
цяв якось улаштувати матеріальну сторону проблеми), набратися здоров’я, сили й 
взятися виключно за творчу працю. У листі від 10 березня 1905 р., обговорюючи май-
бутнє української преси, знову радив Єфремову подбати про себе, твердив, що «Ваше 
здоровля ще потрібніше, ніж моє, а через те покиньте все і їдьте додому на спочи-
вок. Набирайтесь сили, бо жатва обильна буде, а делателей мало; мало у нас людей, 
здатних до журнальної роботи, і погано буде, як ми осоромимось». У червні 1905 
р. писав, що «вчора гуртом перечитали Вашу гарну статтю в «Киевской Старине» і 
ще більше скортіло побачитись з Вами»22. Йшлося про огляди «Заметки на текущие 
темы» (1905, кн. 5, 6), в яких Єфремов висвітлював національне питання, розглядав 
нагальні українські вимоги, ставлення до них різних політичних течій російської 
громадськості.

У серпні 1906 р., відбуваючи на Лук’янівці «тюремну повинність», Єфремов як 
редактор місячника «Нова громада», у листі до Є. Чикаленка клопотався про долю 
VIII-ї книги журналу23. На початку грудня 1906 р. дякував своєму кореспонденту 
за клопоти й заходи, що мали на меті визволити його з «неволі» та переймався по-
дальшою долею місячника: «Шкода мені «Нової Громади», як шкода було б усякого 
діла, до якого докладав праці й заходів, часу не жаліючи. Не сподівався я, щоб так 
воно скінчилося і коли б був на волі, то сам би попробував вести справу далі. Не 
знаю, що буде з «Вістником», а з «України», певне, нічого не вийде, як не виходило 
нічого і з «Киевской Старины». Взагалі з пресою нашою вийшло не так, як я споді-
вався, та за таких обставин, які запанували, інакше й не мало вийти. Її, як то ка-
жуть, на цвіту прибито і провадити діло далеко стало важче, ніж розпочати. Радий, 
що хоч газета буде, а то вже зовсім хоч умірай»24. І. Франко, вітаючи народження 
української преси Наддніпрянщини в роки першої російської революції, зауважував 
стосовно нового видання: «Другий центр української національної продукції - місяч-
ник «Нова громада» - в тім першім році свого існування не справдив надій на появу 
нових талантів або на появу визначних творів старших письменників. […] Можливо, 
що рознервування та збентеження громадської душі в сучасній Україні і у всій Росії 
вплинуло на ту нервовість і уривковість і в літературній творчості; в усякому разі, те, 
що дала «Нова громада», не справдило надій тих, що надіялися разом з проблиском 
політичної свободи в Росії також оживлення творчих сил і зросту нових талантів в 
українській літературі. Та у нас живе надія, що часи важкого перелому і глибокого 
розворушення всіх народних сил, які переживає тепер Україна, не лишаться без 
наслідків і на літературнім полі і оживлять літературну творчість, підіймаючи її з 
тих мініатюрок та анекдотів до панування над ширшими обріями життєвої боротьби 
та духовних змагань». З поля белетристики Франко позитивно відгукнувся лише 
про твори В. Винниченка, М. Коцюбинського та Лесі Українки. Гостро критикував 
п’єсу Б. Грінченка «На новий шлях» як «одну з слабших його драматичних креацій». 
Стосовно публіцистичних праць, виокремив статті В. Піснячевського «Наймані ро-
бітники в сільському господарстві», П. Капельгородського «Сільський пролетаріат 
в Кубанщині», М. Лозинського - нарис життя і соціологічних поглядів віденського 

21  Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування, 1903-1928 роки / Упоряд. та вступ. ст. 
І. Старовойтенко; наук. ред. Н. Миронець. Київ : Темпора, 2010. С. 36.

22  Там само. С. 56.
23  Там само. С. 63.
24  Там само. С. 66. 
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професора Менгера, А. Невади - кореспонденцію про життя русинів у Америці, В. 
Доманицького - про життя й наукову працю В. Антоновича. «Я не буду шукати при-
чини, чому часопис, повітаний великими надіями на Україні та в Галичині, так 
мало справдив ті надії. Слаба белетристика - се ще не вина редакції, а знак застою 
в літературній творчості, яка мусить мати свій час розцвіту і дозрівання. Та публі-
цистично-наукова часть з її якимсь млявим тоном, припадковим добором статей, пе-
ревагою різнорідних хронік, що надаються більше до щоденних газет, ніж до місяч-
ника, - все те наложило на неї свою печать і було причиною, що новий часопис не 
здобув собі ходу серед громади», - такою була підсумкова оцінка Франка25. Щоправда, 
в німецькомовному огляді здобутків української літератури Франко писав: «”Нова 
громада” виявила цілу низку нових імен (новелісти Тесленко, Пахаревський, Труба, 
Смуток, Щербаківська, поетки та поети Алчевська, Черкасенко, Рутко та ін.), од-
нак жоден з них до цього часу не засвідчив видатного таланту. Головними опорами 
української белетристики лишаються старші таланти: Борис Грінченко, Михайло 
Коцюбинський, Микола Чернявський, а з нових - щойно названий Винниченко»26. 

Зовсім інший, доброзичливий погляд на «Нову громаду» висловив 
В. Доманицький, добре знайомий із реаліями видавничої справи в Києві: «З україн-
ських журналів в російській Україні цілий рік виходив один лишень - «Нова Громада» 
у Київі, що місяця. Маючи спільну редакцію з газетою «Громадська Думка», він вияв-
ляв погляди тієї ж самої течії серед української інтелігенції, що й газета. Це перший, 
цілком український літературно-науковий журнал в російській Україні, і не вважа-
ючи на те, що це перша ластівка - виглядає солідно і містить в собі поважні праці 
аж 85 письменників»27. Оглядач зазначив, що, крім «відомих вже в українській лі-
тературі письменників», як X. Алчевська, О. Білоусенко, П. Вартовий, В. Василенко, 
М. Вдовиченко, В. Винниченко, М. Вороний, Г. Григоренко. Б. Грінченко, М. Дмитрієв. 
В. Доманицький, Д. Дорошенко, С. Єфремов, М. Загірня, М. Коцюбинський, 
А. Крітський. М. Кропивницькій, В. Кушнір, Р. Лащенко, М. Левицький. І. Липа, 
Л. Пахаревський, Лісак-Тамаренко. М. Лозинський, О. Лотоцький, Д. Маркович, 
Ф. Матушевський, В. Мировець, М. Павловський. О. Русов, Н. Самійленко, II. Смуток, 
М. Старицький, В. Тимченко, Л. Українка, М. Чернявський, Л. Яновська, - в жур-
налі видруковано було праці «замітних письменників», імена яких приніс з собою 
рік 1906, наприклад: В. Бондаренко, Н. Гаєнко, II. Капельгородський, Мандрівець, 
А. Менада, С. Панасенко, В. Піснячевський. Н. Романович, І. Рулька, А. Тесленко, 
М. Черкавський, С. Черкасенко, Є. Щербаківська, Б. Ярошевський28.

 Перенесення до Києва редакції «Літературно-наукового вістника» Доманицький 
пояснював як процес сполучення з «Новою громадою» (чого насправді не було), по-
требою концентрації українських інтелектуальних та фінансових ресурсів для поліп-
шення передплати й зміцнення зв’язків Галичини з Україною: «Журнал перейшов 
у Київ для того, щоб не розбивати духових і матеріальних сил і сконцентрувати 
їх для одного видання з всеукраїнським характером». Щоправда, наприкінці до-

25  Див.: Франко І. Я. Огляд української літератури 1906 р. / Франко І. Я. Додаткові томи до зі-
брання творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка, 2010. Т. 54. С. 693 - 711. Вперше друковано в газеті 
«Рада» 1907 р. в кількох подачах з № 8 (11 січня) до № 44 (22 лютого).

26  Франко І. Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка, 2010. Т. 
54. С. 723-731. Вперше надруковано німецькою мовою у виданні «Osterreichische Rundschau», під 
назвою «Ruthenische Literatur 1904-1906». Покажчик матеріалів, друкованих у «Новій громаді», 
див.: Сидоренко Н. М. Журнал «Нова громада» (Київ, 1906). URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.
php?act=article&article=1642

27  Доманицький В. Українська преса в 1906 р. Україна. 1907. Кн. 1. Відділ 2. С. 59.
28  Доманицький В. Українська преса в 1906 р. С. 60.
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1.1. Сергій Єфремов: життя і творчий доробок (1876-1939 роки)

давав: «І якщо дійсно «Літературно-Науковий Вістник» справдить ті надії, що по-
кладаються на нього - тобто стане справді всеукраїнським органом і задовольнить 
і галицьких і українських читачів, вимоги яких, що до журналу, через умовний 
місцевого життя далеко не однакові, - тоді можна буде не жалкувати, що пере-
став істнувати новий симпатичний, перший цілком український журнал - “Нова 
Громада”»29. З цих зауваг можна зробити припущення, що Доманицький розумів, 
як боляче було Єфремову втрачати «власне» видання.

У лютому 1907 р. Чикаленко повідомляв Єфремова, який перебував у батьків 
у с. Ситківці, про «тренія» в редакції «Ради», дякував за надісланий огляд «З нашо-
го життя» та пропонував за 30 руб. в місяць писати до газети через день по пере-
довій, пересічно рядків на 80 (такі ж умови він запропонував Ф. Матушевському)30. 
У липні 1907 р. висловлював сподівання, що Єфремов згодиться бути редактором 
«Ради» та прохав у нього літературних фейлетонів («напишіть про Винниченка»)31. 
Єфремов 19 липня 1907 р. повідомляв Чикаленку про намір розірвати сто-
сунки з ЛНВ та пропонував «Раді» нові «Відгуки з життя і письменства», який 
М. Грушевський відмовився помістити в ЛНВ в авторській редакції, порадивши 
переробити їх відповідно власним зауваженням (огляд містив критичні зауважен-
ня Єфремова щодо змісту «Вістника»). Єфремов відмовився це зробити й надіслав 
Грушевському листа про припинення співробітництва з виданням. В листі від 23 
липня 1907 р. Чикаленко писав, що Грушевський дуже жалкує, що через це непо-
розуміння Єфремов попрощався з «Вістником», закликав публіциста відмовитися 
від «вагань та хитань»: «Не можна, Сергію Олександровичу, із-за дрібниць про-
щатись з ділом, якому ми всі служимо і думали служить все життя. Не переходьте 
Ви на тих «гетьманів Сьогобічної, Тогобічної України, Галичини і Буковини», що 
держаться принципу: «як не по моєму, то я й хатку розвалю!» Досить їх було в часи 
«Руїни», не побільшуйте їх ряди й тепер»32. Чикаленко в цих потенційно конфлікт-
них кроках Єфремова, у його несподіваній відстороненості від співробітництва в 
«Раді» вбачав психологічні впливи Б. Грінченка, про що нотував у щоденнику33.

З метою сприяти зростанню літературного таланту Єфремова Чикаленко на 
правах старшого товариша дозволяв собі в листах «по приятельству, по щирости» 
критикувати його огляди «З нашого життя», передусім їхню композицію й стиліс-
тику. Зміст, щоправда, йому теж не дуже подобався, але головне зауваження по-
лягало в тому, що «дуже Ви в тих оглядах вдаряєтесь в дрібниці, наче особистого 
характеру, довго топчетесь на одному місці, наче глину місите… Треба Вам освобо-
нитись од сих Ваших хиб». І далі, щоб не вгасити натхнення, зауважував: «Їй Богу, 
нема у мене думки «солити» Вас, а хотілося б, щоб Ваші писання «палили серця», 
захоплювали людей, а не наводили на їх сон-дрімоту»34. Відповідь Єфремова була 
конструктивною: думки Чикаленка не вважав образливими для авторського само-
любства, але визволитись від зазначених хиб в умовах гарячкової газетної праці 
вважав майже неможливим. Щодо тематики своїх писань, то зазначав, що навряд 
чи в умовах післяреволюційної реакції взагалі можна «палити серця» глаголом. 
Він акцентував, що в українській пресі є три постійних теми (школа, націоналіза-
ція родин, пам’ятник Шевченкові), але вони вже стали занадто тривіальними, так 

29  Там само. С. 64.
30  Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування, 1903-1928 роки. С. 67.
31  Там само. С. 69.
32  Там само. С. 72.
33  Чикаленко Є. Щоденник. 1907-1917. Київ : Темпора, 2004. Т. 1. С. 17-18.
34  Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування, 1903-1928 роки. С. 78.
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що й «писати не цікаво». А те, що може бути цікавим для читача, тягне з огляду на 
цензуру в перспективі на 100 руб. штрафу. «Потроху й самому так обридає це вічне 
перемелювання старого, що не знать куди забіг би. Одно слово, ті, «палитимуть 
серця» прийдуть по нас, а нам би коли б хоч дорогу їм манісеньку протоптати, то й 
то добре було б…» Повідомляв також, що його брошуру «З громадського життя на 
Україні» (1909) в Петербурзі конфісковано. Це якраз і була «спроба торкнутись тих 
тем, які я не можу дозволяти собі торкатись у «Раді». Спроба, як бачите, кінчилась 
нещасливо. От і «пали серця»!...»35 Зауважимо, що спочатку цю працю було надру-
ковано в журналі «Русское богатство».

Про працю Єфремова-журналіста чимало згадок зустрічаємо в епістолярному 
діалозі Є. Чикаленка з П. Стебницьким. Деякі сюжетні лінії перетинаються з по-
передньо проаналізованими листами, деякі дають новий матеріал, інший, безсто-
ронній погляд. Так, наприклад, із приводу відходу Єфремова від співробітництва 
з «Киевской стариной» Є. Чикаленко в листі від 1 березня 1904 р. зауважує, що 
відтепер «навіть “Текущие известия” стали неможливими, бо їх складають панни, 
що замінили Єфремова та Матушевського. Прямо хоть тікай безвісти»36. Коли ж 
розпочалось видання газети «Громадська думка», а С. Єфремов на той час перебу-
вав у тюрмі, то Чикаленко 16 квітня 1906 р. писав: «Сегодня об’явили Єфремову 
присуд - вибрать «местожительство вне Киевской и смежных с ней губерний». Діло 
пішло до генерал-губернатора, може, зм’якшать трохи і дозволять жить непода-
леку від Київа. Без нього нам тяжко вести газету та журнал, а видавництво то й 
зовсім припинилось»37.

Щодо пертурбацій у складі співробітників «Ради» й неминучих змін у ре-
дакційній політиці, Чикаленко спостеріг у жовтні 1907 р. певне охолодження до 
газети з боку Єфремова та Ф. Матушевського. «Чудно якось складається. Торік 
я всіх здержував, во ім’я діла, коли велась одверта боротьба між Грінченком 
і Леонтовичем; тепер приходиться робить те ж саме, коли йде глуха, підспудна 
боротьба між тим же Грінченком і Грушевським». Одночасно сподівався, що зго-
дом вони знову стануть ближче, тим більше, що Б. Грінченко на якийсь час виїз-
дить із дочкою у Крим. Євген Харлампійович слушно вважав, що треба дбати про 
розширення потенційної аудиторії «Ради», ширити національну свідомість серед 
народу «пресою, книжками і проч.» і повідомляв, що з цією метою «загадав вже 
Сергію Александровичу ряд статей на сю тему. Не знаю, як тільки він їх виконає, 
бо у його ще зостався пент до політики»38. У січневому листі 1908 р. розміркову-
вав про початок «братовбивчої війни» між Грушевським та Єфремовим із приводу 
критики останнім у газеті «Киевские вести» (1908, № 1) редакційної політики ЛНВ 
та скаржився, що публіцист «охолов до “Ради” і майже перестав в ній писать»39. 

35  Там само. С. 80-81.
36  Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування. 1901-1922 роки. Київ : Темпора, 2008. С. 33.
37  Там само. С. 45.
38  Там само. С. 68.
39  Там само. С. 73. Див.: Грушевський М. С. Ще одна повість про те, як посварився Іван Іванович 

з Іваном Никифоровичем: На українські теми / Грушевський М. С. Твори: у 50 т. / редкол.: П. Сохань, 
Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. Львів : «Світ», 2005. Т. 2. C. 61-65. Докладно про обставини та мотиви, що 
спонукали до дискусії С. Єфремова і М. Грушевського, про реакцію на ці публіцистичні виступи див: 
Гирич І. М. Грушевський і С. Єфремов на тлі українського суспільно-політичного життя кінця XIX-20-х 
pp. XX ст. Український історик. 1996. Ч. 1-4. С. 142-187; Гирич І., Синицина В. Листи С. Єфремова до 
М. Грушевського / Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. 1992. Т. ССХХІ. С. 334-372. Ця 
проблема обговорювалася також у листуванні Єфремова та Чикаленка (див.: Євген Чикаленко, Сергій 
Єфремов. Листування, 1903-1928 роки. С. 70, 72).
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Петро Януарійович зреагував наступним чином: «Сумні Ваші всі останні звістки 
про київські настрої, дуже сумні. Нехай уже собі Грінченко, йому й Господь велів 
знаходити втіху за власну неталановитість в особливо болючим самолюбстві. Але ж 
Єфремов? Невже й його вкусила грінченкова бацила? І тепер, мабуть, піде писать 
губернія! «Киевские Вести» на «Л.Н. Вісник», а «Вісник» на «Вести»!»40.

Але що ж насправді написав тоді в «Киевских вестях» Єфремов і чи дійсно 
ця критика була настільки образливою й нищівною для М. Грушевського й ЛНВ? 
Головні тези його виступу були наступними. 

«Давно уже, даже при невыносимых условиях украинской жизни недавнего про-
шлого, не было года, столь же бесплодного в литературном отношении, как только что 
отошедший в вечность 1907-й. Почти не появилось новых произведений, обращающих 
на себя внимание одновременно своими внешними достоинствами и внутренней цен-
ностью. Оригинальная беллетристика и поэзия сосредотачивались преимущественно в 

“Літературно]-н[ауковім] вістнику”, и именно этот отдел в журнале, претендующем на 
роль “всеукраинского органа”, поражает своею бесцветностью, вялостью, посредствен-
ностью. К действительно интересным вещам можно отнести разве лишь произведения 
г. Винниченко (“Дим”, “Великий Молох”, “Студент”) и Коцюбинского (“Невідомий”). 
Все же остальное, включая сюда и большую повесть г. Франко “Великий шум” или 
бесконечную драму Василя Мовы “Старе гніздо й молоді птахи”, представляет из себя 
лишь обременительный для читателей почтенного журнала балласт.

Несколько выше стоят публицистический и научный отделы журнала, хотя и здесь 
случайность тем и примитивная разработка их сказываются очень часто. В журнале 
совершенно, по-видимому, отсутствует редакторская рука, направляющая и руководя-
щая в вихре событий современной жизни, результатом чего и является, должно быть, 
эта безжизненность и бесцветность, случайный подбор материала и обилие безусловно 
слабых произведений, какими наполнялся “Л[ітературно]-н[ауковий] вістник” в 1907 
году. Но опаснее всего, быть может, то наивное и не совсем скромное самодовольство, 
какое обнаруживает редакция “Л[ітературно]-н[аукового] вістника” (см. статью проф. 
Грушевского “До наших читачів” в XI кн.), так как оно ослабляет надежду на то, что по 
крайней мере в будущем журнал, что называется, выровняется»41.

Вірогідно, виступ Єфремова був спровокований не занадто об’єктивним відгу-
ком І. Франка на редагований Сергієм Олександровичем місячник «Нова громада». 
Хоча Єфремов у цитованому огляді піддав також критиці зміст й інших журналів 
(«Україна» (1907), літературний збірник «Дзвін»). Високо оцінив появу наступно-
го тому великої «Історії…» М. Грушевського, але відзначив і однойменну працю 
М. Аркаса, яку редагував В. Доманицький: «Из научных сочинений обращают на 
себя внимание: новое издание IV тома капитальной “Історії України-Руси” проф. 
Грушевского, “Історія України-Русі” г. Аркаса и “Украинская грамматика” проф. 
Крымского». Не проминув Єфремов високо оцінити й упорядковане В. Доманицьким 
перше повне видання «Кобзаря»: «Из отдельных изданий на главном месте стоит, 
конечно, первое полное издание “Кобзаря” Шевченко, представляющее факт гро-
мадного общественного, а не только чисто литературного значения. Первое полное 

40 Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування 1901-1922 роки. С. 74-75.
41 Цит. за: Грушевський М. С. Ще одна повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном 

Никифоровичем: На українські теми / Грушевський М. С. Твори: у 50 т. / редкол.: П. Сохань, Я. 
Дашкевич, І. Гирич та ін. Львів : Видавництво «Світ», 2005. Т. 2. C. 61-62.
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произведений гениального украинского поэта, вышедшее под умелой и тщательной 
редакцией г. Доманицкого, быстро разошлось, так что к концу года потребовалось 
уже новое издание, вновь дополненное и переработанное неутомимым редактором»42. 
Цей публіцистичний виступ Єфремова мав далекосяжні наслідки. Слідом сталася 
саркастична атака Грушевського: «В данім разі я не можу оцінити сили вражіння 
від сього вибрику: не знаю, чи зробила якесь сильніше вражіння стаття д. Єфремова 
серед чужих і серед своїх - отже, можу тільки принципіально характеризувати її 
як прояв сього українського атомізму, неповздержного гуртківства, яке справедливо 
викликає такі нарікання, бо дуже сильно шкодить успіхам української роботи.

Бачити, одначе, в сім атомізмі якусь органічну прикмету українську, первород-
ний гріх української суспільності, що тяжітиме без кінця й краю на її поколіннях, 
тим менше - “спеціально українську бацилу” - нема ніякої підстави»43. І все ж, як 
би там не було, тональність єфремовського виступу була спокійніша й коректніша, 
ніж безкомпромісна відсіч й категоричні висновки М. Грушевського. Знаменно, що 
й Стебницькому стаття Грушевського здалася «вже занадто гострою», такою, що ви-
світлювала перед «чужою» публікою залаштункові мотиви боротьби в українському 
політикумі44.

Молодий журналіст Максим Гехтер (1885-1947), член РУП та Бунду, який 
у 1907-1914 рр. пов’язав своє життя з газетою «Рада» й з київськими виданнями 
М. Грушевського 1908-1912 рр. (ЛНВ, «Село», «Засів»), залишив безстороннє свідчен-
ня щодо зіткнення прихильників Б. Грінченка та М. Грушевського45. Пригадуючи 
початок 1908 р., Гехтер писав: 

«По довгих довірочних розмовах, про які ми, менша братія, очевидно нічого не зна-
ли, відбулись прилюдні сходини, на яких союз між «Радою» та Грушевським був урочисто 
припечатаний. Сталось це в домівці Синицького та Віри Тимофіївни, а саме при зустрічі 
Нового Року. У двох тісних кімнатках зібралось усе, що було видатного в тодішнім укра-
їнськім Київі: Грушевський, Чикаленко, Єфремов, Матушевський, Лисенко, всі члени 
редакції «Ради», Лозинський і Джиджора від «Літ[ературно]-Наук[ового] Вістника», 
коли не помиляюсь, то був і Винниченко, який не поривав особистих зв’язків ні з «паном» 
[так називали Є. Чикаленка. - С. І.], ні з «Радою». Промов не було, бо сходини були чи-
сто-товариські, але кожен відчував, що діється щось особливе, що він є свідком і учасником 
42  Цит. за: Грушевський М. С. Ще одна повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном 

Никифоровичем: На українські теми. C. 62-63
43  Там само. C. 64-65. Щодо реакції Є. Чикаленка див.: Є. Чикаленко і П. Стебницький. 

Листування 1901-1922 роки. С. 76, 118, 135.
44  Там само. С. 75.
45  На думку І. Гирича, це був вияв конкуренції тенденцій «наддніпрянського партикуляризму» та 

«українського соборництва» (принаймні, так сприймав це М. Грушевський, що відбилось на сторінках 
його щоденника) (див.: Гирич І. Б. М. Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та подо-
ланні наддніпрянського партикуляризму в 1906-1907 рр. (за матеріалами щоденника). Український 
історичний журнал. Київ, 2016. № 5. C. 101-138). «Не співчували й кияни планам Грушевського очоли-
ти всеукраїнське періодичне видання в Києві чи Петербурзі. Погано приховане бажання не допустити 
впливу галичан на наддніпрянське громадське життя спричинило гостру заяву, підписану членами 
«фамілії», в газеті «Громадська думка» (Бурлака Г. М., Гирич І. Б. Франко і Грушевський: спроба об’єк-
тивної характеристики. Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. Київ: ВД «Стилос». 
2010. Т. 5. С. 52). І далі: «У 1907 р. Франко продовжував виконувати інтелектуальні замовлення 
Грушевського у справах, що мали ключове звучання у громадському житті України. У січні цього року, 
у період боротьби Грушевського з наддніпрянським партикуляризмом, коли Б. Грінченко і С. Єфремов 
видавали у Києві на противагу «ЛНВ» свій журнал «Нова громада», Франко в оглядах літературного 
життя для «Ради» гостро критикував цей журнал, що стало однією з причин розриву С. Єфремова з 
Грушевським та з «ЛНВ» (Там само. С. 53). Це твердження потребує уточнень, бо журнал «Нова грома-
да» припинено наприкінці 1906 р., про що було оголошення в книзі 12 (грудень): «З року 1907-го „Нова 
Громада” виходити не буде».
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якоїсь історичної події. […] Зараз по новім році в «Раді» повіяв новий вітер»46. 
Реалізуючи свій задум розбудови єдиної для «двох Україн» національної преси, 

М. Грушевський запросив Єфремова писати внутрішні огляди в «ЛНВ». Та вже по 
кількох місяцях цієї «згоди в сімействі», свідчить Гехтер, щось почало розладжуватись. 
Першим «застрайкував» Єфремов: написавши кілька оглядів до «Вістника», він відмо-
вився від дальшої праці; цю роль перебрав Ф. Матушевський, але дав декілька оглядів 
і припинив співробітництво47. Тоді за дорученням Грушевського Ю. Тищенко (Сірий) 
запросив Гехтера. Останній так описує свої сумніви і вагання, висловлюючи мимохіть 
своє ставлення до Єфремова:

«Мене ця пропозиція заскочила - й злякала. Як, писати огляди по таких знаменитих 
публіцистах, як Єфремов та Матушевський? Та ще й в ЛНВістнику, цім найстаршім, най-
кращім і найсоліднішім українськім журналі? Та мені, мало відомому, молодому, почина-
ючому журналістові? Я щиро виложив Грушевському свої сумніви, але він мене заспокоїв, 
що мовляв не боги горшки ліплять, що він мені поможе. Про Єфремова й Матушевського я 
не хотів дуже допитуватись, чому вони далі не пишуть, але Грушевський сам мені пояснив 

- правда, дуже загально, що співпраця з ними була дуже тяжка, бо вони індивідуалісти, не 
вміють підпорядковуватись інтересам і потребам цілого, всюди хотять головувати, на по-
куті сидіти, всюди переслідують інтереси своєї групи й свого напряму, не шанують чужих 
переконань і т. д.

Довго я пручався, бо крім річевих сумнівів, мав ще те побоювання, що Єфремов та 
Матушевський, які до мене дуже прихильно ставились, може візьмуть за зле моє “страй-
коломство” й будуть на мене гніватись. Але й тут Грушевський мене заспокоїв, кажучи, що 
розійшовся з ними по-приятельськи, що ніякого ні “страйку”, ні “страйколомства” тут нема. 
Скінчилось тим, що я згодився, а в найблизчій книжці “ЛНВ” вже з’явився мій черговий 
огляд»48. 

З приводу оплати праці журналіста в «Раді» Гехтер свідчить, шо вона була 
досить скромною: платили за рядок 3 копійки, а хто мав відділ, тому платили по 
копійці за рядок. «Виїмковий гонорар платили тільки Винниченкові, Олесеві та 
ще, здається, Єфремову, але про останнього сказати це напевне не можу»49. Щодо 
ставлення Є. Чикаленка до співробітників газети Гехтер, по-перше, зауважує, що 
той дуже дорожив М. Павловським, як редактором газети, бо «не вжився» до того 
ні з Б. Грінченком, ні з С. Єфремовим, ні з навіть «лагіднішим» Ф. Матушевським, 
по-друге, малює певну ієрархію у редакційних взаєминах. «До нас, “меншої братії”, 
Чикаленко ставився якось не то звисока, не то байдужо. Заходив до великої кімна-
ти, де сиділи “на відділах” Квасницький, Пахаревський, Кузьминський, Галевич, я 
або хто інший, похапцем вітався й зникав у маленькій кімнатці головного редакто-
ра, де сходились матадори: Єфремов, Матушевський, Модест Левицький. Там вони 
могли сидіти годинами й про щось балакати, але про що - цього ми, цебто ті, хто 
газету фактично робили, ніколи не знали. Коли бувало кого з нас кликали до тої 
кімнатки, то все або за чимсь неприємним або на хвилинку, так що й сісти там не 
доводилось. А коли пан уряди-годи пускався з ким-небудь із нас у розмову, то спра-
ва здебільшого зводилась на критику мови, але критику аподиктичну, без доказів 

46  Гехтер М. Спогади. Листи до М. Грушевського / упоряд., вступ та примітки І. В. Ткаченко. 
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ, 2005. С. 19.

47  Гехтер М. Назв. праця. С. 21.
48  Там само. С. 21-22.
49  Там само. С. 22-23. Сам автор отримував в «Раді» місячно 30 руб., завідуючи відділом і пишучи 

тексти («мусів за це щодня заповняти приблизно півтори друковані шпальти, цебто рядків 150-200»).
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і без практичних порад»50. 
Редакція газети «Рада» була унікальним «місцем зустрічі» поколінь, бо спів-

робітництво в ній молодих авторів не лише долучало їх до поля української публі-
цистики, але й слугувало комунікації діячів різних вікових категорій й надавало 
потенційні можливості щодо ідейного виховання. Своєрідне підтвердження знахо-
димо в автобіографії актора й режисера Марка Терещенка (1894-1982): «Свої заміт-
ки по мистецтву я друкував у «Раді», «Маяку» та инш. під псевдонімом Планида. В 
«Раді» познайомився з Жебуньовим, С. Єфремовим і инш. українськими тогочасни-
ми діячами з інтелігентних кол, які серйозно взялись за моє виховання і освіту, пе-
редбачаючи виховати з мене громадського діяча. Але через те, що я почував потяг 
до мистецтва слова, то не піддався їхньому політичному вихованню»51.

Щодо потенційного простору суспільної взаємодії «свідомих українців», то 
Гехтер зауважує, що в пореволюційний період у Києві було тоді ще декілька голов-
них вогнищ. Провідним від року 1908-го зробився Український клуб на Великій 
Володимирській, 42. «Другим осередком товариського життя були “панські по-
неділки”, себто товариські сходини в домівці Е. X. Чикаленка на Маріїнсько-
Благовіщенській, 56. Це було замкнене товариство, приходити сюди можна було 
лише на особисте запрошення господаря. Тут бували й люде, що до Клубу з тої чи 
иншої причини не вчащали, напр. О. К. Саксаганський, Винниченко, Єфремов. 
Найцікавіший момент цих понеділків наставав тоді, коли “пан” читав уривки зі 
свого “Щоденника”. […] На понеділках бувало чимало народу, також молоді. Для 
останньої це була добра школа товариського виховання»52.

Як сприймали представники молодшої генерації в українстві енергійні й без-
компромісні «соборницькі» кроки Грушевського - свідчить відгук Д. Дорошенка в 
січні 1907 р.:

«Кінець року приніс зміни в українській пресі, які мають зв’язок з новим курсом 
української національної політики. Це - перенесення зі Львова до Київа «Літературно-
Наукового Вістника» і реформа щоденної «Ради» в тому напрямку, щоб надати їй все-
український та інтелігентський характер. Реформи ці відбулись під гаслом потреби 
тіснішого зв’язку України з Галичиною в інтересах зміцнення українського національ-
ного організму й усунення шкідливих проявів місцевого сепаратизму, який почав був 
прокидатись і який в будучині міг би загрожувати перспективою такого порізнення, 
яке повставало, наприклад, між сербами й хорватами. Гасло до такого нового з’єднання 
під прапором всеукраїнських інтересів було подано зі Львова проф. М. Грушевського, 
який приїхав і сам, щоб на місці в Київі покласти основу тіснішого духовного з’єд-
нання обох частин української землі. Перший поклик до «нового курсу» в нашій на-
ціональній політиці було подано на сторінках «Літерат.-Науков. Вістника» в статі пр. 
Грушевського, передрукованій потім «Радою» в Київі і «Ділом» у Львові.… 

Проби духовного сполучення австрійської й російської України в цілях більш 
успішної культурно-національної роботи роблено вже не раз у нашій історії, тільки все 
на галицькім ґрунті, хоча завжди з ініціативи українців наддніпрянських (Драгоманов, 
Куліш, Кониський); і це зрозуміло, бо умови політичного життя в Росії не давали досі 
місця ні для яких таких одвертих «консолідацій». З упадком поліційно-бюрократично-
го абсолютизму в Росії перенесення ваги українського національного руху до його при-
50  Там само. С. 25-26.
51  Автобіографія Терещенка Марка Степановича / Ляшко С. М. Автобіографічні джерела 

Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської 
Академії наук. С. 352.

52  Гехтер М. Назв. праця. С. 29.
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родного центра - Київа мусило само собою стати па черзі. І тепер коли на наших очах 
ставляться перші кроки тої всеукраїнської політики в Київі, може висунутись тільки 
одне питання: чи вже наспів до того час, чи органічна робота на ґрунті у нас переве-
дена вже до такої степені і чи національна енергія досягла до такої потенціальної 
міри, щоб дати нам змогу братись до «вищої» політики... Одповідь на це мусить дати 
найближча будучність. Коли діячам того руху вдалось, як кажуть, вхопити момент і 
використати всі його обставини, тоді справді 1906 рік запишеться в історії нашого на-
роду яко рік нової ери його національного життя»53.
Розмірковуючи про перспективи «Ради», П. Стебницький у лютому 1908 

р. в листі до Є. Чикаленка радив мріяти не про тисячу передплатників, а про 
п’ять тисяч, як запоруку життєздатності національної щоденної преси. Але без 
зайвої дипломатії зауважував, що для цього «треба чогось іншого, а не Смутка, 
Єфремова та Грінченка. Треба ґрунту, справжньої публіки, - чужої, а не при-
ятельської, що передплачує газету, аби піддержати патріотичну справу… Коли 
ще наросте та будуча публіка… Всі теперішні “славнозвісні“ встигнуть перемер-
ти…»54. Чикаленко повідомляв 12 квітня 1908 р. про тематику запланованих 
для «Ради» на поточний рік статей: про «відродження націй у різних народів» (Д. 
Дорошенко, В. Доманицький), про «відродження в Україні», «про форми україн-
ського землеволодіння», а також про «ряд статей про Драгоманова і його учен-
ня» (публікації С. Єфремова «Драгоманов і єврейська справа», «Апостол правди 
і науки. На 13-ті роковини смерти Драгоманова»), про намір «стежити по кален-
дарю і давати статті про всіх померших українських діячів» (Єфремов написав 
«До біографії Дмитра Пильчикова», «Пам’яти Тадея Р. Рильського», «Карпенко-
Карий (Іван К. Тобілевич)», В. Доманицький - про М. Вовчка, Д. Дорошенко - про 
М. Максимовича, М. Костомарова, М. Старицького), про відношення поляків і ро-
сіян до українців55. 

Через рік П. Стебницький цікавився у свого кореспондента підсумками ан-
кетування передплатників «Ради» і знову відверто висловлювався, що головний 
дефект газети - «брак талановитих робітників». На його думку, «якби, наприклад, 
Єфремов умів те, що він говорить на двох сторінках, укладати в одну; якби пере-
довиці писались не з тяжкої принуди - щоб не зоставатись позаду російської преси, 
- а з справжнього відчування ваги тої або іншої справи для українців як такових 
і як російських обивателів; якби, врешті, газетою керувала широка думка і тон-
ка чутливість … то «Рада» могла б бути цікавою газетою»56. У листопаді 1909  р. 
Стебницький зауважив, що «без особого вдоволення» читав полеміку «Ради» з 
«Українською хатою», вважав, що Єфремову можна було б знайти «цікавіші теми» і 
рекомендував Чикаленку скористатись для оновлення тональності газети «кращи-
ми з тих молодих сил», що гуртуються коло «хатян»57. У грудні 1909 р. Чикаленко 

53  Дорошенко Д. Україна в 1906 році. Україна. 1907. Кн. 1. Відділ 2. С. 27-29.
54  Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування 1901-1922 роки. С. 80-81.
55  Там само. С. 89-90.
56  Там само. С. 129.
57  Там само. С. 172. С. Єфремов опублікував в «Раді» низку статей проти «хатян»: «Жучки» д. 

М. Сріблянського [Відповідь сміливій людині]» (1910. № 194. 27 серпня); «З нашого життя» (1909. № 144. 
29 червня. № 167. 25 липня. № 173. 1 серпня. № 178. 8 серпня). Цікаво, що тон полеміки С. Єфремова 
викликав певне роздратування у його колег по «Раді», передусім представників молодшого покоління - 
так, А. Ніковський в листі до О. Олеся 15-18 лютого 1909 р. писав, що йому «жах остобісіли С. Єфремов, 
Горленко [В. Піснячевський. - С. І.], публіцисти «Слова» з своєю полемікою. Полеміка дуже добра іноді 
справа, дуже потрібна, але в нашій пресі вона зараз неможлива, бо вже спокійний об’єктивний тон на-
довго загублено нашими журналістами. … С. Єфремов в послідній статті про «Будучність» справедливо 
обурюється, але ж надто грубо лається - і це вже не гаразд […] І де таки наша справжня літературна 
критика? С. Єфремов - сила; але однобока і з художнього боку надто мало дає. Г. Хоткевич має дея-
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на питання Стебницького «де дівся Єфремов» (малося на увазі, як постійний автор 
«Ради») відповів, що той «був забастував через те, що забракували його лайливу стат-
тю (на своїх же) і не писав більше двох місяців…, а тепер вже пересердився і пише 
вже щодня передові»58.

Про те ж, як сам Єфремов оцінював еволюцію «Ради» під проводом різних фак-
тичних редакторів, дізнаємося з його листа Чикаленкові в лютому 1911 р.: «… безна-
дійно сіра атмосфера, без жадної іскри любови й запалу, відносин до діла, які панують 
у нас в редакції. Бачим, що всім до справи власне байдужісенько, і така якась досада 
налягає, що просто й заглядати не хочеться»59. Але коли з початком Першої світової 
війни «Раду» наказом царської адміністрації було припинено, Єфремов сприйняв 
це як важкий громадський і моральний удар та переконував Чикаленка рятувати 
газету. Рішення Чикаленка призупинити клопотання про скасування заборони його 
вразило. Єфремов переконував його, що це буде «Берестечко, зроблене своїми рука-
ми», «смерть газети тепер та ще з нашої ініціятиви буде таким ударом по українству, 
матиме такі деморалізуючи наслідки, яких тепер ще й зважити уповні не можна […] 
Невже справді розвалюється все, що з таким трудом будувалося?!»60. Але Чикаленко 
не мав уже ні матеріальної сили, ні моральної наснаги відстоювати видання і, як 
людина досвідчена, усвідомлював непереможну силу обставин, бажання імперської 
влади придушити остаточно «український сепаратизм» і «мазепинство». До того ж, 
військова цензура послідовно тиснула й «добивала» українські видання, які навіть 
отримували дозвіл - наприклад, така доля спіткала одеський журнал «Основа», де 
певний час друкувався і Єфремов.

Отже, бачимо, що поступово, незважаючи на свій молодий вік, С. Єфремов стає 
одним з провідних українських літературних критиків. У 1911 р. оприлюднює го-
ловну працю свого життя - «Історію українського письменства» (останнє прижиттєве 
видання - 1923-1924 рр.)61. Літературний процес в Україні трактує на широкому сус-
пільно-політичному тлі як «історію ідей», провідними з яких визнає три: соціальної 
справедливості, національного визволення й народності. Дослідники згодом зазна-
чать певну парадоксальність появи цієї праці: 

«Трудного завдання дати синтетичну картину української літератури від найдав-
ніших до найновіших часів піднявся не вчений історик літератури, а публіцист і громад-
ський діяч, С. Єфремов. Мабуть, між сучасниками він був до цього найбільше кваліфіко-
ваний як знанням предмету, так своєю працездатністю, наполегливістю й ентузіязмом, 
без якого тяжко було б зреалізувати це велике діло в час несприятливий для української 

кий хист, але поверховий фейлетонний тон все псує. А тим часом - треба студій» (Листування україн-
ських громадсько-політичних та культурних діячів з Олександром Олесем (1906-1944) / Упорядник: 
Ю. Горбач. Київ : Оріон, 2017 С. 96-97).

58  Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування 1901-1922 роки. С. 175-176.
59  Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування, 1903-1928 роки. С. 85.
60  Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування, 1903-1928 роки. С. 111-112.
61  Обставини роботи відбились у листуванні з Чикаленком (див.: Євген Чикаленко, Сергій 

Єфремов. Листування, 1903-1928 роки. С. 82, 83, 85, 87, 90, 93, 97). Чикаленко з властивою йому обереж-
ністю радив Єфремову зважати на цензуру та уявити собі, що пише він свою «Історію…» не в 1911-му, 
а в 1901 р. «Лучче нехай буде хоч яка небудь історія літератури, ніж ніякої» (с. 83). Єфремов в лютому 
1911 р. повідомляв, що 10 аркушів уже надруковано, а ще буде з 20. «Коли б уже хоч кінчити цю каторгу 
швидче, а то просто од світу й од людей одвикнеш за цей час». Л. М. Жебуньов передбачав конфіскату 
книжки та радив кинути все й писати краще до «Ради» (с. 85). Чикаленко наполегливо рекомендував 
видати «Історію…» у російському перекладі, щоб ознайомити росіян з «нашою літературою» (с. 87). В се-
редині червня 1911 р. в Петербурзі Єфремов випустив свою працю в світ (с. 90). У березні 1916 р. писав 
Чикаленку, що наклад закінчився і він не знає, як і де друкувати: «Иншим часом було б добре, а тепер 
лихо» (с. 161).
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культурної, а тим більше для наукової роботи. Як відомо, від найраніших років з напру-
женою увагою стежив він за літературним рухом і свої спостереження зафіксовував у ре-
цензіях. Паралельно з цим він основніше досліджував творчість наших клясиків XIX ст., 
використовуючи це чи то в антології «Вік», чи завершуючи згодом в окремих виданнях 
їхніх творів (Котляревський, 1909 і 1918 р.), чи в більших монографіях (М. Вовчок, 1907, 
М. Шашкевич, 1911 і 1912, П. Куліш, 1911, 1912, А. Свидницький, 1911, Співець бороть-
би і контрастів - Ів. Франко, 1913, Шевченко, 1914, Г. Квітка-Основ’яненко, 1918)» 62. 

Зі свідчень очевидців відомо про суттєвий вплив цієї книги на становлення сві-
тогляду молодого покоління українських діячів. Ф. П. Матушевський, згадуючи в 
епістолярії, що влітку 1911 р вийшла з друку праця С. Єфремова «Історія україн-
ського письменства», називає цю подію «великим святом всієї соборної України». У 
листі від 14 липня 1911 р. Федір Павлович зазначає, що ця праця сприятиме розши-
ренню світогляду українців, але для більшого впливу та поширення був би актуаль-
ним її переклад російською мовою63.

Відомий український бібліограф, книгознавець, бібліотекознавець Лев 
Биковський розповідав, що під час навчання в 1905-1912 pp. у Звенигородській 
Комерційній школі на Київщині ознайомився з творами М. Грушевського 
(«Ілюстрована Історія України», 1911 р.) та С. Єфремова («Історія українського пись-
менства», 1911 p.), що «мали великий освідомляючий вплив на молодь у той час», 
та зазначав суттєву вагу єфремовського твору в процесах соціалізації й національ-
ної самоідентифікації покоління 1910-х рр. 64. А коли восени 1912 р. Л. Биковський 
виїхав до Петербургу на вищі студії в Політехнічному Інституті, то «... під впли-
вом цих двох «євангелій» українства, а особливо «Історії українського письменства» 
С. Єфремова, я відразу увійшов у життя української колонії в Петербурзі, нав’язав 
зносини, поза студентським середовищем, з багатьма тодішніми видатними україн-
ськими діячами, став серед них “своєю людиною”»65. 

Панас Феденко (1893-1981) в спогадах про Дмитра Чижевського розповідає 
про молодіжний гурток Олександрійської гімназії 1911 р.: «В самоосвітний гурток 
Чижевський запрошував тільки тих гімназистів і гімназисток (пізніше прийшли й 
ученики нововідкритої учительської семінарії), про яких він знав, що вони начитані 
і настроєні вороже до царського режиму. Мова доповідей і дискусій у гуртку була 
російська: адже літературної української мови ми в гімназії не чули. Хоч члени гурт-
ка читали «Історію українського письменства» Сергія Єфремова, а я захоплювався 
навіть доброю мовою «Розмов про сільське хазяйство» Євгена Чикаленка, але цього 
ще не вистачало для переходу на українську літературну мову»66. 

Письменник, педагог, журналіст, критик Олександр Копиленко (1900-
1958) згодом свідчив в автобіографічних нотатках щодо потужного впливу твору 

62  Овчаренко М. Сергій Єфремов як літературознавець. Записки НТШ. Праці іст.-філософічної 
секції: Збірник на пошану українських учених, знищених большевицькою Москвою. ЗНТШ. Т. CLXXIII. 
Париж; Чикаго, 1962. С. 145.

63  Якобчук С. Листування Ф. П. Матушевського до С. О. Єфремова (1901-1917 рр.) як джерело до-
слідження громадського і культурного життя України початку ХХ століття. Наукові записки. Збірник 
праць молодих вчених та аспірантів. Т. 20. Київ : Інститут української археографії та джерелознав-
ства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2010. С. 217-239.

64  Биковський Л. Мої зустрічі з Сергієм Єфремовим (Жмут спогадів). Український історик. 1976. 
Ч. 1-4 (49-52). С. 104. 

65  Там само. С. 104. Також для порівняння див. лист А. Ніковського до С. Єфремова від 5.12.1910 
р. від імені одеського гуртка мови і літератури при студентській громаді (Ніковський А. Vita nova. Кн. 
IV. [Хроніка 2000. 2004. Вип. 4 (102)]. Київ : Укр. пропілеї, 2015. С. 199).

66  Феденко П. Дмитро Чижевський, 4 квітня 1894-18 квітня 1977 (спомини про життя і наукову 
діяльність). Український історик. 1978. № 1-3 (57-59). С. 108.
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Єфремова на молодь, що навчалась у вище-початковій школі, про те, що особисто 
на нього «Історія українського письменства» «справила велике враження - мабуть 
тому, що вперше ознайомився я з великою українською літературою, а особливо з 
силою духа наших письменників, бо коли поглянеш на життєписи наших письмен-
ників - то ніби читаєш якийсь мартиролог»67.

Відреагувала й наукова критика. Вагомим для Єфремова був прихильний 
виступ Івана Франка, який у вересні 1911 р. відгукнувся на «Історію українсько-
го письменства», щоправда, висловивши й низку слушних зауваг: «Талановитий 
український критик і публіцист Сергій Єфремов протягом кількох остатніх літ за-
ймався писанням історії української літератури. Ще бувши весною 1908 р. в Києві 
і бачачися з ним особисто, я чув від нього, що він займається головно сією працею, 
яка, одначе, вийшла з друку аж у половині біжучого року; праця складається з 
передмови і XIV розділів, у яких огляд українсько-руського письменства доведено 
від початків майже аж до кінця першого десятиліття XX в.» 68.

Нищівною була рецензія Володимира Дорошенка, тоді українського соці-
ал-демократа, бібліотекаря НТШ, бібліографа. Методології Єфремова він закидає 
прихильність народницьким настановам в оцінці вартості літературних творів, 
нехтування естетично-художніми критеріями, компілятивність у викладі історії 
«старого письменства», хиби в періодизації, відхилення від принципу історизму, 
макаронічність мови («бо цитати з російських писань подає д. Єфремов чомусь не 
в українському перекладі, а в оригіналі»), недосконалість бібліографії до кожного 
розділу та ще багато чого іншого...69. Наприкінці, демонструючи безсторонність, 
критик робив висновок: 

«”Історія” д. Єфремова се не так історія, як скорше збірка літературних нарисів, 
об’єднаних однією певною ідеєю, в основу котрих не положено самостійне наукове сту-
діювання матеріалу та й на таке студіювання здається й часу не мав автор. Але треба 
бути вдячним автору й за се, що він дав. Як ні як, а се він перший у нас в такім яснім, 
легкім і живім, гарною мовою писанім викладі подав до відома широкої публіки голов-
нійші факти нашого письменства від найдавнійших часів аж до наших днів. Своє діло 
його історія зробить - вона піде в масу і будитиме там свідомість національну, любов до 
рідного, ширитиме само пізнання. Д. Єфремова може сказати: «feci, quod potui, faciant 
meliora potentes!» (лат.: «Я зробив [все], що міг, нехай ті, хто можуть, зроблять кра-
ще». - С. І.). І коли публіцист випередив на сім полі мужів науки, то чей же се не вина 
публіциста» 70. 
67   Автобіографія Копиленка Олександра Івановича / Ляшко С. М. Автобіографічні джерела 

Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської 
Академії наук. С. 210.

68  Франко І. Нова історія українського письменства [Рец.]: Сергій Єфремов. Історія українсько-
го письменства. Видано за допомогою Миколи Дмитрієва. Видавництво «Український Учитель». С.-
Петербург, 1911. 8-а, ст. дві ненум. + 466 + XVI + 2 ненум. / Франко І. Додаткові томи до Зібрання 
творів у п ятдесяти томах / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. Т. 54: Літературознавчі, фоль-
клористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896-1916 / Ред. тому Є. К. Нахлік. Київ : Наукова 
думка, 2010. С. 862-863.

69  Див..: Дорошенко В. Нова історія української літератури. Літературно-науковий вістник. 
1911. Т. 56. Кн. 12. С. 473-509.

70  Дорошенко В. Нова історія української літератури. Літературно-науковий вістник. 1911. 
Т. 56. Кн. 12. С. 508. Згодом В. Петров (і не він один) з позицій модернізму схвально відгукнеться про 
цей критичний виступ: «Уже при першій появі «Історії української літератури» С. Єфремова наміти-
лися контури протилежного напрямку. Проти єфремівської концепції української літератури висту-
пив Вол[одимир] Дорошенко. В своїй рецензії на «Історію літератури» С. Єфремова він вказував, що 
зовсім не вся українська література була народницькою, що поруч з народницько-демократичними 
течіями співіснували в українській літературі інші, консервативні тощо» (Петров В. Проблеми літера-



5757

1.1. Сергій Єфремов: життя і творчий доробок (1876-1939 роки)

Але все ж таки в науковості тексту С. Єфремову було категорично відмовлено.
Сповненою ентузіазму була рецензія молодого літературознавця Андрія 

Ніковського, надрукована в газеті «Рада» (1911. № 153). Розгляд праці свого стар-
шого товариша Ніковський розпочав із тези про те, що «наше покоління початку 
ХХ віку зможе похвалитися перед наступними тим, що воно багато робить для сві-
домости широких мас, що воно сміло підійшло до сирового матеріалу, надбаного 
попередниками, і вжило його для синтезу, для вироблення широкого світогляду 
українського». А тому «не окремі героїчні постаті й значні події рідної старови-
ни, що найбільше будять почуття і поривання, повинні панувати в душі нашій, а 
органічно широкий і загальний погляд на культурно-історичне життя і змаган-
ня українського народа». Він зазначав, що саме 1911 р. з’явилось дві книжки, що 
допомагають такий погляд засвоїти, мають «величезне методологічне й виховую-
че значіння», ставляючи поряд «Ілюстровану історію України» М. Грушевського 
та «Історію українського письменства» С. Єфремова71. Ніковський підкреслював, 
що працю Єфремова треба вважати «першою історією української літератури, що 
відповідає вимогам науки і сучасного українського життя». Щодо стилю єфремов-
ського твору, критик визнавав, що «чим ближче до нашого часу, тим більше від-
чувається в авторові публіцист і критик, тим менше панує тон об’єктивного, навіть 
холодного, історика літератури, - не знаю, наскільки це може бути хибою, але сум-
ніваюся, щоб від того була якась шкода. Взагалі не покласти печаті своєї індиві-
дуальності на працю про ідейні змагання близької минувшини, майже сучасности, 
- річ ледве чи можлива»72. З цією думкою можна погодитись і зараз. Ніковський зро-
бив докладний огляд змісту праці по розділам, не проминувши передмови («вона 
вся - запал і натхнення», «нудного приступу до курсу ви не знайдете в передмові 
С. Єфремова»)73 та закінчення («доля українського письменства та основні риси 
його», передусім «мотив правди», в якому помітно «шукання людини, яке ввесь час 
йшло чесно й непохитно»)74. Узагальнюючи, Ніковський ще раз акцентував, що 
вважає книгу Єфремова першою працею в українському літературознавстві згідно 
з вимогами науки, що ставить за мету дати огляд «всього нашого письменства», 
виконує теоретичні й практичні завдання, дає картину ідейного життя та просто 
фактичні відомості. На його переконання, передусім «знання і сила любови дала 
авторові і потрібну силу вислову»75.
турознавства за останнє 25-ліття (1920-1945) / Петров В. Розвідки: [в 3 т.] / упоряд., передм. та прим.: 
В. Брюховецький. Київ : Темпора, 2013. Т. 2. С. 806). А от Ю. Бойко в 1976 р. переконливо скаже: «… 
ущипливі закиди В. В. Дорошенка на Історію українського письменства значною мірою були слуш-
ні. Тож, виходячи з своїх закидів, Володимир Вікторович як літературознавець мав би написати свою 
історію української літератури на вищому методологічному рівні. Але йому того зробити не вдалося, 
як не вдалося й Олександрові Грушевському, що виступав на сторінках Літературно-наукового вістни-
ка з своїми портретами сучасних письменників, і нікому взагалі аж до початку 20-х років» (Бойко Ю. 
Літературознавча та літературно-критична методологія Сергія Єфремова / Бойко Ю. Вибрані праці. 
Київ: Медекол, 1992. С. 188).

71  Ніковський А. [Рец.]: Сергій Єфремов. Історія українського письменства. Вид-во «Український 
учитель». Видано за допомогою Миколи Дмитрієва. СПб. 466+ XVI с. / Ніковський А. Vita nova. Київ : 
Пропілеї,, 2015. Кн. 2. С. 256-264.

72  Там само. С. 262.
73  Там само. С. 257.
74  Там само. С. 263.
75  Там само. С. 264. Крім того, А. Ніковський відгукнувся згодом ще на такі визначні праці 

Єфремова, як «Шевченко. Збірка» (Київ: Вік, 1914) та «Співець боротьби і контрастів. Спроба літератур-
ної біографії й характеристики Івана Франка» ( Київ: Вік, 1913) (Див.: Ніковський А. Vita nova. Київ, 
2015. Кн. 2. С. 282-283, 288-290), підкресливши специфічні риси єфремовського стилю: «І самого автора, 
як публіциста, близько обходять зачеплені ним мотиви творчости Франка, тому й бачимо поруч з об’єк-
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Розділ І. Спадщина Сергія Єфремова на перетинах століть

Слід також згадати про абсолютно негативне ставлення до літературно-пу-
бліцистичних виступів С. Єфремова з боку окремих представників українського 
модернізму. Микола Євшан (Федюшка) (1890-1919), молодий здібний критик, що 
здобув освіту у Львівському та Віденському університетах, світогляд якого сфор-
мувався під впливом філософії Й.-Г. Фіхте та Ф. Ніцше, естетичних концепцій 
Ж.-М. Гюйо, виступав речником молодого покоління літераторів, яке гуртувалося 
навколо об’єданання «Молода муза» (Львів) та журналу «Українська хата» (Київ). 
Після відходу Єфремова від ЛНВ став одним із провідних авторів цього поваж-
ного часопису. Виступив в «Українській хаті» (1911, № 10) з рецензією під назвою 
«Лицар темної ночі», аби розтрощити брошуру С. Єфремова «Серед сміливих лю-
дей. З сучасного письменства» (Київ, 1911. 121 с.)76. Не проминув й «Історію укра-
їнського письменства». Тон рецензії Євшана був доволі брутальний, а іноді навіть 
образливий: 

«Представити собі такого Єфремова: чи зможете ви з ним договоритися до чого? 
Ніколи в світі! Ви йому покажіть чорне на білому, покажіть йому, що він говорить дур-
ниці, що він не тямить того, про що говорить, - він все-таки своєю казуїстикою буде над 
вами торжествувати. Остаточно він таки потрафив здобути собі опінію публічну отою, 
власне, готовністю все дискутувати, сперечатися, і не будучи нічим більше, як україно-
фільським ганделесом, з тою, як каже німець, Zugnenfertigheit, яка мусить бути го-
ловною прикметою всякого ганделеса, - він вспів стати подекуди навіть диктатором в 
нашій літературі. Якої шкоди він наробив, я тут не беруся вичисляти. Не багато, впро-
чім, людей мені повірить. Але як колись по кількох десятках літ громадянство наше 
розбере, в чому річ, опиниться перед доконаним фактом і жалувати буде, що впустило 
кондотьєра в літературу і з його рук прийняло історію українського письменства, - буде 
запізно. Впрочім, само українське громадянство винно, що має Єфремових, що дворни-
ків, а не творців, кладе за сторожів творчої думки»77. 
Звинувативши Єфремова, що той зовсім не розуміє категорії «покоління», 

Євшан знову повертається до критики його «Історії…»: 
«Хто хоче побачити літературний смак і виховання Єфремова, нехай читає його 

історію українського письменства! І що ж ви йому скажете на таке dictum acerbum? 
Він же вас побив вашим власним оружем, і ви мусите з ним згодитися, що такі єфре-
мовські ученики, як Черкасенко, дійсно великі художники, що Олекса Стороженко і 
Кропивницький, і М, Левицький, і всі другі євнухи української літератури вище стоять 
як люди і як артисти від Кобилянської та Яцкова, не говорячи вже про всяких карман-
ських, пачовських і других “молодих”! Так! Отеє, значить, та згода Єфремова, що “за-
конність естетичних почувань” розуміється сама собою, що до літератури зачисляються 
твори, які вже перейшли всякі естетичні критерії»78. 

Для Євшана «критик» Єфремов занадто «кість від кості і кров від крові» укра-
їнського «патріотичного» громадянства, занадто «критий українським громадян-
ством національними ідеалами, які він проповідує». Пояснюючи заголовок статті, 
Євшан твердить, що просто повертає Єфремову його слова, звернені до молодих 
невігласів, і він сам є справжній «лицар темної ночі»79.
тивним систематичним викладом живу ноту хвилювання…» (с. 289).

76  Євшан М. «Лицар темної ночі» / Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика / Упор. 
Н. Шумило. Київ : Основи, 1998. С. 70-75.

77  Євшан М. «Лицар темної ночі». С. 70.
78  Там само. С. 74.
79  Там само. С. 74-75.
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Нападав Євшан на Єфремова й у іншій статті - «Боротьба ґенерацій і укра-
їнська література» («Українська Хата», 1911, № 1), розглядав як представни-
ка старшого, традиціоналістського покоління в літературі й політиці, іменував 
речником світогляду «українофілів» ХІХ ст. Євшан подає цитату з С. Єфремова: 
«Старше покоління, - ми маємо на думці те, що відкрито стало зватися україн-
цями, - при деякій ограниченности скажім, свого світогляду, мало все-таки щось 
означене; воно виробило, або по крайній мірі твердо усвоїло, скажім, ошибочні 
ідеали, - але ідеали ті були, вони освічували його життєву дорогу, направляли 
тою дорогою їх діяльність і объєдиняли їх діла в правильну і відповідну до пла-
ну систему. З жалем приходиться замітити, що того немає у молодого покоління 
наших письменників, а коли й є, то не ідеали, а ідоли, перед котрими жадається 
абсолютного поклонювання, падения ниць, виключаючи всяку пробу критичного 
відношення і провірки». Але Микола Євшан не помічає (чи не хоче помічати), 
що Єфремов у даному випадку якраз відокремлює покоління 1860-х років від 
покоління 1890-х, і, хоча й називає його «старшим», але знову ж таки - стар-
шим порівняно з поколінням 1900-х рр. Єфремов наголошує на цінності й без-
перервності традиції, але не заперечує й потреби інновацій. З погляду Євшана 
«українофіл не розрізняє символізму як певного прийому творчого, яким може 
користуватися і часто користується і реаліст. Але причина ненависти не тут. Він 
не любить, коли хто не пише в кождому творі про бідний український народ і 
тому він всяку найбільшу творчість назве глупостю, коли вона не буде проповід-
дю певних громадських або партійних інтересів». Для Євшана українофіл - той, 
хто виступає проти символізму та декадансу, і ця упередженість - «невичерпане 
джерело найогиднішого цинізму та найбільше грубої ординарности». Програму 
нового (тобто «свого») покоління Євшан вбачає у тому, щоб цю «українофільську» 
позицію знищити вщент. 

«Це завдання нового українського покоління, і про це треба говорити одверто. 
Від нової Генерації мусить вийти реформа всіх сторін життя». В чому ж вона по-
лягає? Євшан дає таку відповідь: «Велика поезія - ґрунт під нову нашу культуру. 
Нова культура мусить бути національна, мусить вийти з глибин народної душі, 
але вона не може бути українофільська. Ми ширше мусимо навчитися віддихати, 
дальше напружувати свій зір, навчитися іншого думання! А головне - покинути нам 
треба всю мізерну дрібничковість та вираховання, всю хитрість та тверезість розуму, 
коли ходить о речі великої волі. Нам треба більше розмаху, більше безумства, більше 
оп’яняючого шалу: для того, щоб остаточно скинути з себе останки крамарської твере-
зости наших батьків, а полюбити розмах всього великого і гарного»80. 
Крім того, Євшан піддав критиці єфремовські погляди на творчість 

О. Кобилянської й І. Нечуя-Левицького. Правда, слід зауважити, що, хоча 
Євшан нападав на Єфремова з приводу інтерпретації творчості Лесі Українки 
і М. Коцюбинського, та, коли читати спокійно й неупереджено тексти обох кри-
тиків, насправді можна помітити, що багато в чому їхні оцінки збігаються. Так, 
наприклад, М. Євшан пише про Коцюбинського: «Серед українських письменни-
ків і діячів українського слова Михайло Коцюбинський був один з нечисленних 
аристократів. Його літературний талант був понад всякий сумнів, він не міг мати 
і не мав яких-небудь противників в літературі, когось, хто би перечив йому лав-
рів. Але передове місце серед українських письменників він здобув собі сам, ви-

80  Євшан М. Боротьба ґенерацій і українська література / Євшан М. Критика; 
Літературознавство; Естетика / Упор. Н. Шумило. Київ : Основи, 1998. С. 45-53.
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ключно завдяки своєму талантові. … Коцюбинський не давав нічого, що можна би 
розміняти на дрібну монету. Йшов собі своєю дорогою, добував собі слави письмен-
ника тільки тим, що культивував любов до прекрасного і виховував себе до мис-
тецтва»81. Євшан у цій посмертній посвяті не проминув нагоди дорікнути «україн-
ському громадянству», що воно не мало ніяких обов’язків супроти Коцюбинського, 
коли він марнував свої сили на службі, і не має тепер, коли він спочиває вічним 
сном. (Факти свідчать, що це було не так). С. Єфремов у «Раді» 18 квітня 1913 р. 
друкує посвяту «Аристократ духа. Ясній памяті М. Коцюбинського», де пише про 
жадобу сяйва, світла, «перли краси», про творчий синтез в апогеї творчості цього 
«надзвичайного художника», надії рідного письменства82, виявляючи надзвичайне 
розуміння сутності Коцюбинського як людини й митця слова. 

Праця Єфремова «Історія українського письменства» знайшла також відгук 
і серед широких мас (не в останню чергу через талановитий і доступний стиль 
викладу, через оту саму «публіцистичність», за яку картали його критики), стала 
одним із популярних творів, набувши особливого значення в роки Української на-
ціонально-демократичної революції 1917-1921 рр. Невипадково в грудні 1917 р. ре-
дакція «Книгаря» вітала появу перевидання знаменитого твору С. Єфремова, став-
лячи його - що теж показово - в один ряд із популярною історією М. Грушевського: 

«Ми починали видання цього року «Книгаря» в той час, коли вийшла видатна, 
настільна книга: «Ілюстрована історія України» проф. М. Грушевського. З радістю ми 
зазначили появу цієї важної для нашого народу праці. Кінчаємо цей рік видання в час, 
коли перед нами лежить друга, такої ж величезної ваги книга - історія української лі-
тератури, що вийшла з-під пера найбільшого нашого знавця справ письменства укра-
їнського - Сергія Єфремова.

З такою ж радістю вітаємо появу цієї праці, що повинна лежати на кожному столі, 
де вже лежить книга проф. Грушевського.

Робота С. Єфремова в свій час заслужила загальне признання. Тоді ж критика 
зазначила була деякі її неточности, чи описки. Тепер книгу заново виправлено, збіль-
шено автором майже на три аркуші і доведено до останніх днів.

Видана вона чепурно, має такий простий і разом благородний вигляд; коштує, як 
по наших часах, надзвичайно дешево. І, хоча третє видання вийшло не оздобленим 
портретами письменників, шо залежить від сучасних друкарських обставин, одже це 
ні трохи не зменшує його ваги та значіння...

Певні ми, що шановний автор матиме не одно щире спасибі од наших людей, осо-
бливо тих, що тільки тепера почули потяг до рідного слова й раніше не були знайомі з 
цією хорошою і необхідною всякій письменній людині книгою»83.

П. Стебницький вмістив у 1918 р. у журналі «Голос минувшего» доволі деталь-

81  Євшан М. Над свіжою могилою / Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика / 
Упор. Н. Шумило. Київ : Основи, 1998. С. 167. Друковано в «Українській хаті», 1913, № 4-5 (квітень-тра-
вень), с. 254-257.

82  Єфремов С. Аристократ духа. Ясній памяті М. Коцюбинського / Єфремов С. Personalia: 
Публіцистика 1899 - 1917 років («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, 
полеміка): в 2-х томах. Т. 1 / Упоряд., вступні статті, іменний покажчик - С.Г. Іваницька. Запоріжжя-
Херсон : Грінь Д. С., 2016. С. 384-388.

83  Редакція. [Рец.]: Єфремов С. Історія українського письменства. Видання 3-є, з одмінами та до-
датками. В-во «Вік», Київ. 1917. Стор. II +460+XVI вел., вісімка. Ц. 5 р. Книгарь: літопис українського 
письменства. 1917. Ч. 4. Грудень. Стовп. 181-182. Републікація: Єфремов С. Публіцистика в «Книгарі» 
доби війни та революції (1917-1920): наукове видання / Упоряд., вступні статті, іменний покажчик - 
С. Г. Іваницька, Т. П. Демченко. Херсон: видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 262-263.
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ну рецензію на третє, оновлене видання «Історії українського письменства». Текст 
цей, наскільки відомо, не залучався до наукового обігу, тому варто зупинитися на 
ньому детальніше. 

«Вышедшая недавно третьим изданием история украинской литературы, при-
надлежащая перу известного украинского журналиста, литературного критика и 
общественного деятеля - г. Ефремова, появляется как нельзя более своевременно. 
Судьбы украинской литературы тесно связаны с ходом украинского движения, и имен-
но в словесном творчестве украинцев всего легче найти отражение и выявление души 
украинского народа, его национальных стремлений и идеалов.

«Історія» г. Ефремова написана с огнем и увлечением, напоминающими о роли 
самого автора в том общественном явлении, анализ и широкое освещение которого со-
ставляет задачу его книги. Определяя историю всякой литературы, как историю идей, 
руководивших духовною жизнью данной народности и проявлявшихся в ее творче-
стве, г. Ефремов своей оценке литературных фактов придает преимущественно обще-
ственный характер, оставляя за эстетическим критерием второстепенное, служебное 
значение. Эта точка зрения, объективно пожалуй, спорная, дает автору возможность 
развить последовательную и для данного случая убедительную картину векового слу-
жения украинского слова, одной основной идее, - освободительной. […]».
Петро Януарійович охарактеризував структуру й провідні ідеї твору Єфремова, 

приділив особливу увагу добі «національного відродження», зупинився на цензур-
них утисках українського друкованого слова в Російській імперії, не забувши зау-
важити: 

«Система подавления печатного слова, в наши дни широко применяемая прави-
тельством большевиков, в свое время особенно энергично применялась царским прави-
тельством к украинской литературе. После прочтения относящихся к этому предмету 
глав книги г. Ефремова, становится понятным помещенный на ее обложке терновый 
венец, а, с другой стороны, представляется достойною удивления та сила духа, которая 
при таких условиях выдвинула целую плеяду крупных литературных талантов во всех 
областях художественного творчества».
Рецензент зазначав як позитивні доповнення змісту видання новим матері-

алом та цінні бібліографічні покажчики до кожного розділу. Наостанок висловив 
думку, що звучить як пересторога і як побажання на майбутнє «заради виправ-
лення минулих помилок російської громадськості в українському питанні і для 
використання уроків сьогодення»:

«В заключение, нельзя не высказать, что русское общество до сих пор не имеет 
для ознакомления с украинской литературой иных источников, кроме устарелых уже 
очерков Петрова, Пыпина и Дашкевича. Современные события, несомненно, усилят 
интерес русского читателя к духовной жизни украинского народа и, прежде всего, сле-
довательно, к его литературному творчеству. Было бы желательно, поэтому появление 
книги г. Ефремова в русском переводе. А необходимым дополнением к ней должен бы 
явиться сборник лучших образцов украинской письменности в переводе на русский 
язык. Русская широкая публика до сох пор плохо была знакома с украинскою литера-
турою и, нужно сказать правду, пренебрегала ею.

Теперь этот пробел должен быть заполнен, ради исправления прошлых оши-
бок русской общественности в украинском вопросе и для использования уроков 
настоящего»84.
84  Стебницкий П. [Рец.]: Сергій Ефремов. Історія українського письменства. Київ, 1917. стр. 

11+460+V1. Цена 5 руб. Голос минувшего. 1918. Кн. 1-3. Январь - февраль - март. С. 325-327.



6262

Розділ І. Спадщина Сергія Єфремова на перетинах століть

Виважену оцінку «Історії українського письменства» знаходимо у видатного 
літературознавця доби «Розстріляного Відродження» Миколи Зерова (1890-1937). 
В ювілейному привітання до 25-ліття творчої діяльності С. Єфремова Зеров писав: 

«Але справжнім вінцем критично-публіцистичної манери С. О. являється його 
велика «Історія українського письменства», а власне: історія української національної 
ідеї в творах українського письменства. Для Єфремова література українська є перш 
за все «матеріяльним згустком тієї незваженої потенціяльної сили, якої невичерпаний 
запас має в собі організм народній», «адвокатом нашої народности на її життьових і лі-
тературних позвах з нівеляційною теорією і практикою»... Стоячи на такій позиції, ха-
рактеризуючи літературу, як історію визвольної в широкому розумінні ідеї в пам’ятках 
красного слова, С. О. майстерно розкриває ідейні скарби українського письменства, 
красномовно виявляє громадську його цінність. Правовірний історик письменства, су-
ворий, озброєний в метод збирач літературного матеріялу знайдуть в цій проречистій 
апології українського письменства багато такого, що вони назвали б хибою: в книзі бра-
кує історично-літературного аналізу; замість докладних, опертих на біографічні данні, 
характеристик письменників подибаємо лише побіжні, легкі як мереживо, ідеологічні 
етюди; закидають книзі (тільки - чи слушно?) і недооцінення великої ваги «матеріяль-
ного, спеціально соціяльно-економічного, чинника вселюдскости». Але, не вважаючи 
ні на що, велика «Історія письменства» і досі остається єдиним суцільним, перенятим 
однією ідеєю, оглядом української літератури, прекрасною і сильною композицією, яка 
довго ще служитиме вихідною точкою нових історично-літературних дослідів.

Многогранною і плодотворною являється і публіцистична діяльність С. О. Тут 
знаходимо ми і чергові публіцистичні огляди громадського життя («Відгуки в життя 
і письменства» в «Новій Громаді» та «Раді») і начерки з історії громадського руху, і 
інтерпретації Драгоманова, і мужні слова в оборону української ідеї проти всякої «ні-
веляційної теорії і практики».

Так уявляється нам значіння літературної діяльності С. О. Єфремова. Святкуємо 
нині двадцять п’яті роковини щирої і невтомної праці історика, віртуоза і лицаря укра-
їнського слова»85.
Не поділяючи методологічні засади Єфремова, М. Зеров згодом напише: 

«Книга Єфремова має велику цінність, як підсумок многолітньої критичної та істо-
рико-літературної роботи. Вона дала канон українського письменства, установила 
список авторів, належних до історично-літературного розгляду, одвела кожному 
явищу певне місце в історично-літературному процесі. Цей канон тільки помалу 
переробляється тепер в залежності від нових матеріялів та нових поглядів на істо-
рично-літературні явища»86. 

А вже через чотири десятиріччя в діаспорі Марія Овчаренко в 1962 р. підкрес-
лить: «Об’єктивно треба ствердити, що в свій час Єфремов, не розпоряджаючи ні 
потрібними засобами, ні відповідним науковим апаратом, ні навіть систематичною 
історично-літературною освітою, дав найширшу картину розвитку української лі-
тератури, на що не спромоглися фахівці на університетських катедрах ні перед 
ним, ні після нього. Вправді «Історія українського письменства» із становища мо-
дерного дослідження літератури вже пройдений етап, а її громадсько-народницькі 

85  Зеров М. До 25-літнього ювілею С. О. Єфремова / Зеров М. Українське письменство / упоряд. 
М. Сулима. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003. С. 314-317. Також див.: Єфремов С. 
Публіцистика в «Книгарі» доби війни та революції (1917-1920). С. 247-258.

86  Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. / Зеров М. Твори в двох томах. Т. 2: Історико-
літературні та літературознавчі праці / Упоряд Г. П. Кочура, Д. П. Павличка. Київ : Дніпро, 1990. 
С. 6. 
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критерії, які були даниною часові й історичним умовинам, сьогодні відкидаються, 
як невистачальні, але зібрані факти й усистематизований матеріял, а передусім 
доведена на цій основі найважливіша методологічна проблема про окремішність 
українського літературного процесу, витримали пробу часу й актуальні ще й сьо-
годні. Цих надбань не може поминути мовчанкою ні один сумлінний дослідник 
української літератури» 87. Публіцистичність авторського стилю С. Єфремова 
- знавця історії української літератури нині може розглядатися як історично ви-
правдана і навіть позитивна риса. Саме такої книжки потребувало тоді українство 
і саме таку книжку зумів дати Єфремов. Згодом редакторський досвід та широка 
ерудиція С. О. Єфремова стали в нагоді при організації українського академічного 
книговидання в 1919-1928 рр.88.

Представник естетичного напрямку в українському літературознавстві 
Дмитро Чижевський (1894-1977) зазначав: «Найбільший вплив дістала на Україні 
течія соціально-політична, що бачила в літературних пам’ятках в першу чергу 
джерело для характеристики соціальних та політичних умов життя того часу, коли 
пам’ятка постала. В українських дослідників велику, часто переважну вагу дістало 
також питання про національну свідомість автора того або іншого твору. В історії 
української літератури соціально-політична течія (народницького зафарблення) 
репрезентована головне твором С. Єфремова»89.

Професор Гарвардського університету Григорій Грабович у 1976 р. поцінував 
працю С. Єфремова з позицій модерного західного літературознавства: 

«Центральна концепція народництва, себто концепція літератури на службі на-
роду, випливає з тривалої панівної течії в російському й українському письменстві 

- від Бєлінського і Чернишевського, Франка й Грінченка. Йдеться тут не так про ро-
мантичну спадщину та нашарування позитивістичних ідей (віра в прогрес, постулат 
наукової бази, зокрема дорогою впливів Драгоманова та Франка), як про те, що в 
контексті Російської імперії література була чи не єдиною альтернативою до існуючої 
політичної системи: вона, як і літературознавство, стала сурогатом політичної дійс-
ності або радше - поля дії. Саме звідси походить палка полемічність Єфремова і той 
факт, що він пише свою історію літератури як ще відносно молодий чоловік, а щойно 
опісля стає академіком і справжнім ученим. У цьому також можна бачити причину 
його нетерпимості: коли література - це життя народу, і коли Єфремов був душею і 
серцем відданий справі цього народу, тоді немає місця «формалізмові» або «об’єктивіз-
му», «мистецтву для мистецтва», як він це бачив у молодомузців, чи якомусь «школяр-
ському» егофутуризму… Повертаючись до питання теорії історії літератури, бачимо, 
що екстремність єфремовської концепції спричинила гостру реакцію не так Зерова, в 
якого ще дуже сильно проявляється культурно-політичний контекст, як Чижевського. 

… Коли говорити дуже схематично, то для Єфремова найвища вартість - це доля укра-
їнського народу, навіть не доля, а саме його існування. Ось звідки ті періодичні вигуки 
болю й співчуття до його минулого і теперішнього, на які ми натрапляємо в «Історії 
українського письменства». … Якби хтось бажав парадоксального формулювання, то 

87  Овчаренко М. Сергій Єфремов як літературознавець. С. 168. Суголосні думки в 1976 р. ви-
словить Ю. Бойко. Див.: Бойко Ю. Літературознавча та літературно-критична методологія Сергія 
Єфремова. С. 188-189.

88  Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ - перша третина ХХ ст.): навчальний 
посібник / За ред. Н. Зелінської. Львів : Світ, 2003. С. 168-169.

89  Чижевський Д. Михайло Сергійович Грушевський як історик літератури / Чижевський Д. 
Українське літературне бароко. Київ : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2003. 
С. 485.
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міг би сказати, що коли у Єфремова немає літератури (як естетичного явища), а є тіль-
ки суспільний контекст, то в Чижевського, котрий пише з виразною реакцією на цю 
традицію, навпаки: є література як формальне явище, як історія стилів, але майже 
немає суспільного контексту. Це, може, й легке перебільшення, але яким знаменним 
і промовистим є те, що саме в українському літературознавстві маємо два досконало 
екстремні зразки альтернативних підходів до історії літератури» 90.
Як уявляється, мав рацію П. Голубенко, коли закликав підійти неупередже-

но до аналізу світогляду Єфремова-літературознавця та критика й писав, що «…
наліпка «Єфремов-народник» нічого ще не говорить і не доводить. Потрібна кон-
кретна аналіза, що у нього було від народництва, що, може, й від марксизму, а 
що було й своє, з власного життєвого досвіду і з великої традиції української сус-
пільно-політичної думки разом з різними можливими впливами, перетопленими 
в його світогляді органічно»91. Цю тезу вдало доповнює думка Ю. Бойко, який теж 
задавався питанням: «чи справді Єфремов був народником?» І відповідав на нього 
так: «Гуманність Франка ніхто ніколи не показав так просторо, так виразно, як 
це зробив Єфремов. […] У віку здичіння, газових камер і ГУЛагів праця Сергія 
Олександровича сприймається як розкішна містична квітка, передвістя кращого 
майбутнього, опроміненого вірою в людину»92.

Зрештою, що поганого було в українському дієвому народництві на межі ХІХ-
ХХ ст., яке в особах своїх молодих натхнених лідерів із генерації 1880-х-1890-х 
рр., в умовах «запізнілої модернізації» мультинаціональної автократичної імперії 
Романових шукало можливих способів переходу від станового до громадянського 
суспільства, від монаршого абсолютизму до конституціоналізму, від всеросійської 
держави до держави націй? Саме таке народництво (і саме ліберально-демокра-
тична течія в ньому) надавало чіткі реальні орієнтири в виборі життєвого шля-
ху, пропонувало, не сходячи на манівці, не втрачаючи зв’язку зі своїм етносом, не 
забарвлюючи руки кривавим індивідуальним терором, засобами просвітництва й 
еволюційного зростання допомогти рідному народові вийти за межі провінціалізму 
й колоніалізму, долучитися до кола модерних європейських культурних націй...

У діаспорній енциклопедії України (Encyclopedia of Ukraine, vol. 5) (1993) зу-
стрічаємо твердження, що 

«як літературний критик Єфремов був найвідомішим представником пізнього по-
пулістського чи неопопулістського напрямку, який, незважаючи на жорстку критику з 
боку тих, хто наголошував на першості соціологічних або естетичних критеріїв, кори-
стувався широкою підтримкою в революційні роки і впливає до сьогодні. Посилаючись 
на те, що естетичний принцип є абсолютно невідповідним для історії української літе-
ратури, він окреслив три основні ідеї у розвитку цієї літератури: (1) «елемент особистої 
свободи, безперервний емансипаційний потік»; (2) «ідея національного визволення»; і 
(3) «прогресивний популістський потік у змісті та формі». Спираючись на критерії «слу-
жіння народові» та стандарт літературної мови як критерії оцінки літературних явищ, 
Єфремов мало значення надавав письменству XVII-XVIII століть, яке він вважав 
штучним, схоластичним і відірваним від «реального життя». Його увага була сконцен-
трована на історії сучасної літератури, на цьому полі він опублікував серію важливих 
монографій, головним чином про письменників 19 століття… У статті, яка з’явилася 
90  Грабович Г. Сергій Єфремов як історик українського письменства / Грабович Г. До історії укра-

їнської літератури: Дослідження, есе, полеміка. (Гарвардська серія; 1). Київ : Основи, 1997. С. 428-431. 
Вперше надруковано: Сучасність. 1976. № 10. С. 55-60.

91  Голубенко П. На варті українського відродження: С. Єфремов як публіцист. Сучасність. 1983. 
Ч. 6 (266). С. 47.

92  Бойко Ю. Літературознавча та літературно-критична методологія Сергія Єфремова. С. 199.
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в «Киевской старине» в 1902 році, Єфремов висловив свою ворожість до модерністів. 
Використовуючи приклади творів Гната Хоткевича, Ольги Кобилянської, Наталії 
Кобринської, Катрі Гриневичевої та інших, Єфремов засудив те, що він вважав «мод-
ними течіями», «карикатурною формою», ентузіазмом до символізму та дезадаптації, і, 
перш за все, розглядав їх як нездатних глибоко заглибитись у життя, щоб «піддавати 
аналізу соціальні виразки» і лікувати їх. У 1924 році в своїй «Історії українського пись-
менства» Єфремов присвятив нову главу «революційній» літературі 1919-24 рр., в якій 
він змінив свою популістську методологію, визнавши важливість формальних мірку-
вань, і зробив глибокі коментарі щодо творчості радянських письменників»93.
Як уявляється, виразне оновлення літературно-критичних настанов 

С. Єфремова переконливо простежується передусім в оцінках творчого доробку 
Михайла Коцюбинського 94 та в останньому розділі «Історії українського письмен-
ства», який можна вважати завершенням еволюції його літературно-критичних 
уподобань. «Літературні профілі накреслені в ньому енергійною і любовною рукою 
досвідченого знавця. Єфремов відкривав тут нові обрії, до яких переможно поча-
ла йти українська література, одночасно стаючи й сам на шлях до нових обріїв у 
власному підході до літературних явищ» 95. Таким чином, незважаючи на контро-
версійність оцінок сучасників та критиків пізнішої доби, слід визнати, що «Історія 
українського письменства» С. Єфремова - цей синтетичний та захоплююче напи-
саний твір - може по праву вважатися одним з вершинних досягнень українського 
національного літературознавства. 

Після поразки першої російської революції, в умовах режиму дуалістичної 
монархії та столипінського «заспокоєння», С. Єфремов увійшов 1908 р. до міжпар-
тійного об’єднання - Товариства українських поступовців (ТУП), головною силою в 
якому були радикал-демократи. У 1908-1917 рр. виявив себе одним з найактивні-
ших членів цієї організації. У роки Першої світової війни співробітничав з україн-
ськими есерами, публікувався (1915 р.) в есерівській газеті «Боротьба», брав участь 
у підготовці проекту «Програми партії українських соціалістів-революціонерів» 
(хоча остаточне організаційне оформлення партії тоді не відбулося - це сталося 
в Лютневі дні 1917 р., С. Єфремов до лав тієї партії, як відомо, не увійшов). Щодо 
специфіки єфремовської партійності, то фахівці зазначають: «С. Єфремов сам го-
ворить про себе як про соціаліста, але непартійного соціаліста… Цікаво, що сам 
Сергій Олександрович вважав, що ніколи й не був у жодній партії, хоч і в УДРП, 
і в УПСФ вважався лідером партії. Мабуть, просто ці партії він не вважав кла-
сичними партіями з залізною дисципліною, партійною ієрархією і централізацією, 
якими були ліві партії есдеків, есерів та більшовиків. … Мабуть, тому і вважав 
Є. Чикаленко С. Єфремова ніяким політиком, а виконавцем функції «совісті нації», 
яку в росіян виконував В. Короленко. … Партією для С. Єфремова була українська 

93  Koshelivets Ivan, Shkandrij Myroslav. Yefremov, Serhii / Encyclopedia of Ukraine. Vol. 5.  University 
of Toronto Press, 1993. 886 p. URL: http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages\
Y\E\YefremovSerhii.htm. Ця стаття змістовно й ідейно наближується до вміщеної в т. 2 «Енциклопедії 
українознавства» (за ред. В. Кубійовича) статті І. Кошелівця. Як відомо, 10 томів словникової частини 
видавались у 1955-1984 рр. Деякі дані застарілі (напр., не вказана дата і місце смерті С. Єфремова). 
Див.: Кошелівець І. Єфремов Сергій / Енциклопедія українознавства. Словникова частина / Гол. ред. 
В. Кубійович. Т. 2. Перевидання в Україні. Львів :НТШ, 1993. С. 659-660.

94  Див.: Іваницька С., Єрмашов Т. Постать Михайла Коцюбинського в рецепції Сергія Єфремова. 
М. Коцюбинський: погляд з ХХІ століття: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 
150-річчю від дня народження Михайла Коцюбинського. Чернігів: Лозовий В. М., 2014. С. 153-165; 
Іваницька С. Творчий спадок Михайла Коцюбинського в оцінках Сергія Єфремова на сторінках часо-
пису «Книгарь» (1917 - 1919 роки). Сіверянський літопис. 2015. № 1. С. 146-154.

95  Овчаренко М. Назв. праця. С. 160.
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ідея, якій він служив вірно і віддано все життя, до самого загину» 96. Він мріяв 
про створення за участю активних елементів із середовища радикал-демократів 
якоїсь єдиної, універсальної української соціалістичної партії «без того вузького 
доктринерства і догматизму, якими відрізняються соціал-демократи, партії, яка 
представляла б інтереси всіх трудящих на Україні, і головним чином численного 
трудового селянства», вважаючи такий крок «нагальною потребою часу» та вислов-
люючи побоювання щодо того, що в іншому випадку «в важку добу перелому, коли 
руйнується старий світогляд і на його уламках творяться основи нового - україн-
ський народ залишиться без свого найближчого виразника і природного керівника 
і повинен буде йти за чужими в національному відношенні людьми, які краще 
і повніше відгукуються на його насущні інтереси в економічній області», й тоді 
доведеться «поставити хрест над українським народом, як нацією, що себе усвідом-
лює»97.

У перші дні Лютневої революції 1917 р. С. Єфремов як авторитетний укра-
їнський діяч був обраний до Київської Ради об’єднаних громадських організацій. 
У квітні 1917 р. очолив «Союз українських автономістів-федералістів», а в червні 
обраний головою Української партії соціалістів-федералістів (УПСФ) - спадкоєми-
ці УДРП. Як лідер УПСФ, що увійшла до складу Центральної Ради, С. Єфремов 
уважав, що в своїй діяльності партія повинна орієнтуватися на селянство, як ос-
нову української нації; чітко ставити перед собою національно-демократичні цілі 
- задоволення потреб особистості, народу й нації; змінити назву, оскільки старий 
зміст поняття «радикал-демократизм» втрачений і не відображає «соціалістично-
го характеру партії, сполученого з федеративними устремліннями»; нова ж назва 
(«соціал-федералістична», «трудова» або «народницька») зробить партію популяр-
нішою серед широких народних мас. Один із представників молодшої генерації 
в УПСФ, Олександр Шульгин, повідомляючи Іллі Шрагу про партійні справи у 
Києві, писав, що саме Єфремов - це «дійсний центр партії» 98.

На Всеукраїнському національному конгресі (5-7 квітня 1917 р.) Сергія 
Олександровича обрали заступником голови Центральної Ради, згодом він увій-
шов до її виконавчого комітету - Малої ради. Микола Ковалевський називає його 
в спогадах одним із найвидатніших українських діячів того часу, ставлячи поряд 
імена М. Грушевського та В. Винниченка99. М. Ковалевський розглядав конгрес як 
символічне єднання різних поколінь українських діячів: «Конґрес був цікавий ще 
й з іншого погляду. На ньому перший раз зустрілися сотки місцевих українських 
діячів, які належали в переважній більшості до молодшого українського покоління, 
з діячами нашої старої громади. Це була незабутня картина, коли зібрався цвіт ін-
теліґенції України та її еліта, яка ще в кінці минулого століття взяла провід укра-
їнського національного життя в свої руки». Показово, що І. Шрага, П. Чижевського, 
М. Грушевського, Л. Старицьку-Черняхівську, С. Ерастова, М. Левицького він від-
носить до старшого покоління, а В. Винниченка, В. Леонтовича, А. Ніковського, 

96  Гирич І. Мемуари С. Єфремова про українське суспільне життя на межі ХІХ - ХХ ст. / Гирич І. 
Між наукою і політикою: історіографічні студії про вчених-концептуалістів. Тернопіль : Богдан, 
2012. С. 169-170.

97  Ефремов С. Из общественной жизни на Украине. Москва : Речь, 1916. С. 37-38.
98  Цит. за: Демченко Т., Онищенко В. «Знов море праці розстилається перед нами…»: Листи 

Сергія Єфремова до Іллі Шрага. Літературний Чернігів: часопис літературної спілки. Чернігів, 2001. 
№ 17. С. 70.

99  Ковалевський М. При джерелах боротьби. Спомини, враження, рефлексії. Інсбрук : накладом 
Марії Ковалевської, 1960. С. 280.
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1.1. Сергій Єфремов: життя і творчий доробок (1876-1939 роки)

С. Єфремова, «з його одвертим і глибоким поглядом», до «молодших, але вже відо-
мих цілій Україні, представників культурного життя нації»100.

М. Ковалевський пригадує також поведінку С. Єфремова під час обговорення 
й прийняття Першого Універсалу Центральної Ради: 

«Коли текст був остаточно ухвалений і голова Української Центральної Ради проф. 
Михайло Грушевський запропонував усім членам конвенту сеньйорів його затвер-
дити, стався цей знаменний епізод... Сергій Єфремов, заступник голови Української 
Центральної Ради й ідеолог соціялістів-федералістів, захитав головою, висловлюю-
чи ще раз свої сумніви щодо доцільности одностороннього проголошення автономії 
України. Ми всі чекали в напруженні, що Сергій Єфремов, цей один з кращих куль-
турних діячів України, зробить. Чи він переможе свої вагання і сумніви, чи відірветься 
від тої культурницької аполітичности, яка характеризувала стару українську громаду, 
і чи відчує ритм історичних подій? Настала коротка перерва, під час якої Михайло 
Грушевський, а також Володимир Винниченко, переконували Сергія Єфремова в необ-
хідності проголошення цього першого історичного акту українського народу. Михайло 
Грушевський нервово перебирав свою срібну бороду і врешті нетерпляче положив пе-
ред Єфремовим текст Першого Універсалу, показуючи пальцем на найважнішу части-
ну тексту, в якому проголошувалась автономія України. Сергій Єфремов подумав ще 
хвилинку, перечитав ще раз текст проекту Першого Універсалу і врешті встав і сказав, 
звертаючись до всіх нас: - “ми приймаєм на себе величезну відповідальність”. Потім 
він додав: - “я згоджуюсь на цей текст нашого Першого Універсалу”»101.
У червні 1917 р. С. Єфремов отримав нове призначення - секретаря з міжна-

ціональних справ у виконавчому органі Центральної Ради Генеральному секре-
таріаті. Про склад та діяльність його першого складу з В. Винниченком на чолі 
М. Ковалевський слушно пише, що в цьому  «автономному уряді» порівняно ба-
гато «кваліфікованих сил» посідали соціалісти-федералісти з Сергієм Єфремовим 
на чолі. «Сергій Єфремов перебрав генеральний секретаріят національних справ. 
Цей ресорт не мав нічого спільного з національно-освітніми справами, як можна 
було б думати з назви - його завданням було керувати зносинами з різними наро-
дами бувшої Російської імперії…»102 Про його діяльність на цій посаді він свідчить 
наступним чином: 

«Дуже цінний політичний і громадський діяч, великий знавець нашої культур-
ної історії, надзвичайно талановитий публіцист і високоморальна людина, Сергій 
Єфремов, увійшовши до Генерального Секретаріату як керівник ресорту національ-
них або, вірніше, міжнаціональних справ, розумів по-своєму своє завдання. З великою 
одвертістю він переговорював з представниками російської демократії і Тимчасового 
уряду, стоючи на становищі, що власне ця метода щирих і одвертих розмов допоможе 
нам здобути приятелів для української справи серед росіян. Він покликався на при-
клади з передреволюційного життя, коли власне цим шляхом українське громадян-
ство здобуло собі таких щирих і відданих приятелів, як відомий російський публіцист 
Віктор Обнінський або академік Шахматов. Він мав перед собою живий приклад Марії 
Грінченкової, родовитої росіянки, яка з великим запалом продовжувала українську 
видавничу і літературну діяльність (вона писала під псевдонімом Марія Загірна) сво-
го покійного чоловіка, огненного українського патріота Бориса Грінченка. В історії 
українсько-російських відносин він дуже часто підкреслював об’єднуючі моменти, як, 
100  Ковалевський М. Назв.праця. С. 282-283.
101  Там само. С. 352-353.
102  Там само. С. 371, 373.
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наприклад, братерство українців і росіян в декабристському повстанні проти Миколи 
Першого і відданість Миколи Костомарова українській національній ідеї. В добрій 
вірі він може занадто генералізував ці окремі, безумовно симпатичні епізоди в укра-
їнсько-російських відносинах. Перед нами стояв одностайний фронт російського імпе-
ріяльного думання і хитрої московської дипломатії, пересякненої подвійною грою, яка 
в історії та й тепер окреслюється як методи візантизму. Так чи інакше Сергій Єфремов 
не міг, розуміється, осягнути великих успіхів у своїй праці щодо урегулювання україн-
сько-російських взаємин.

Натомість його спроби нав’язати ближчі відносини з різними народами бувшої 
імперії як, наприклад, з білорусинами, грузинами, молдаванами, фінляндцями, ес-
тонцями, латишами, литовцями і мусульманами Туркестану, як також із сибірськими 
автономістами, осягнули своєї мети і вже в липні місяці 1917 р. було ясним, що ці на-
роди охоче приєднуються до національно-визвольних змагань України та готові тісно 
співпрацювати з українським урядом.

Не мав Сергій Єфремов успіху з поляками, які хоч і деклярували свої симпатії 
визволеній Україні, але покликалися на свою зв’язаність з варшавським центром, а 
в деяких випадках з польським національним комітетом у Парижі, від яких вони не 
мали інструкцій»103.

С. Єфремов - учасник делегації на переговорах Центральної ради з Тимчасовим 
урядом із питання надання Україні національно-територіальної автономії. Про рі-
вень надзавантаженості С. Єфремова свідчить лист Є. Чикаленкові від 27 серп-
ня 1917 р.: «А я ввесь час у Київі мучуся. […] Мов каторжник з ранку до ночі на 
роботі і не то 8-годинному, а навіть 12-годинному робочому дню був би радий» 104. 
Зберігся лист А. Ніковського до Є. Чикаленка, де йдеться про надзвичайну відпо-
відальність С. Єфремова у ті дні: «А на Сергія Олександровича подивитись: цілком 
змучена, виснажена звощицька шкапа. В Центрораді за нього держаться, бо він 
єдина не потріпувана репутація, єдина чиста душа. А він носить одмовлення від 
«міжнаціонального секретаря» і ніяк не може впхати комусь із Центроради. А тим 
часом єдина його справа - газета, публіцистика» 105. Це дійсно було так: працюючи в 
Центральній Раді та Генеральному секретаріаті, розбираючи жандармські архіви, 
С. Єфремов не випускав з рук гострого пера публіциста, майже щоденно виступав 
зі статтями на політичні теми в газеті «Нова Рада», що була фактичним органом 
УПСФ. За підрахунками І. Гирича, у майже 500 числах газети вміщено близько 
1000 публікацій С. Єфремова, тобто на одне число в середньому припадало 2 публі-
кації. Як правило, С. Єфремов готував поточну експрес-інформацію про тогочасні 
події. Нею відкривалася «Нова Рада». Таких статей-передовиць зазвичай було дві, 
рідше одна. Майже в кожному номері він подавав аналітичну або полемічну стат-
тю, що часто складалися з двох-п’яти частин. Значно рідше Сергій Олександрович 
готував огляди преси й епізодично давав замітки в розділі хроніки 106. 

Як відбувалось відновлення чи творення цього періодичного органу - дізнає-
мося з листів Єфремова до Чикаленка. Стосовно назви, 23 березня 1917 р. він писав, 
що сам обстоював стару назву без жодних додатків і додаток «Нова» перейшов усьо-

103  Ковалевський М. Назв. праця. С. 387-389.
104  Є. Чикаленко, С. Єфремов. Листування. 1903-1928 роки. С. 199.
105  Цит. за: Миронець Н. «Теперішні листи колись будуть цінним матеріалом для історії...»: (лис-

тування Андрія Ніковського з Євгеном Чикаленком. 1917 рік). Пам’ять століть. 1997. № 5. С. 35-36.
106  Гирич І. Публікації С. О.  Єфремова в газеті «Нова Рада», 1917-1919 pp. (За архівним при-

мірником з бібліотеки літературознавця). Український археографічний щорічник. Київ, 1993. Вип. 2. 
С. 336-337.
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го одним голосом. До роботи редактора щиро взявся А. Ніковський107. Чикаленко 
відповів, що назвою цілком задоволений108. Наприкінці березня Єфремов зазначав, 
що зміст газети «цілком випадковий», скаржився на проблеми з друкарнею - не 
могли задовольнити попиту. Все, що встигали друкувати (7-8 тис. прим.), йшло в 
роздрібний продаж, а треба було ще задовольнити передплатників. Потрібно було 
придбати ротаційну машину109. У квітні купили друкарню П. Барського. Знову 
скаржився на відсутність співробітників і сподівався поскидати «швидко з себе 
сторонню роботу» і цілком засісти в газеті. «Треба налажувати все спочатку, а це 
тепер важко»110. У червні 1917 р. мали передплатників коло 15 тис. та, як вважав 
Єфремов, могли б стільки мати й дрібного продажу. А друкувати могли лише 12-
13 тис. прим., бо не мали ротаційної машини111. Друкарська справа, за словами 
Єфремова, була тоді «чиста погибель» (нестача паперу й техніки в умовах зроста-
ючого попиту). Водночас розповів про те, що на днях дав до друку «Історію укра-
їнського письменства», видання мало коштувати 30 тис. руб. «Правда, книжка не 
йде, а біжить, і наша книгарня має 20000 на біжучому рахункові в банку, не ка-
жучи про те, що на 30000 книжок закуплено». Мріяв про те, щоб утекти з Києва 
та виспатись, та про те, щоб його за «поміркованість» з Центральної Ради викину-
ли. «Сидів би собі у газеті та писав, бо тепер і на те часу не маю: навіть на коліні 
писати - і то вже здається ідеалом»112. Листи Єфремова, як і його статті в «Новій 
Раді», відбивають критичне сприйняття ним політики Центральної Ради, а згодом 
- і Генерального Секретаріату113.

Щодо питання, чи був Сергій Єфремов переконаним федералістом, чи він все 
ж таки насправді тяжів до ідеї політичної окремішності України, неординарною 
є думка Ігоря Гирича про те, що і М. Грушевський, і С. Єфремов, хоча й обидва 
народницького спрямування й світосприйняття, вже з кінця ХІХ ст. були «само-
стійниками», але «вважали це справою нездійсненою в часах тоді ще кволого но-
вітнього українського суспільства» 114. У процесі революції 1917-1920 рр. вони оста-
точно прийшли до розуміння необхідності державної незалежності України. Але 
М. Грушевський у 1917 р. «діяв рішучіше за С. Єфремова у сфері автономізації 
й усамостійнення українського життя від Росії». Єфремов модернізував програму 
УПСФ в 1918 р., зазначивши, що федералізм нині розуміється як всеєвропейська 
спілка, в якій Україна є самостійною державою. Обидва негативно поставилися 
до гетьманату П. Скоропадського. Дещо різнилося їх ставлення до С. Петлюри й 
польсько-української угоди 1920 р. 115. 

У 1918 р., після першого перебування більшовицької влади в Києві, С. Єфремов 
випустив збірку статей «Під обухом». Сучасники (М. Павловський, колишній ре-
дактор дореволюційної «Ради») так відгукнулись на це актуальне видання: 

«З приємністю можна зазначити появу на книжному ринкові цієї невеличкої бро-
шури, що складається з статей відомого українського публіциста, друкованих в «Новій 

107  Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування, 1903-1928 роки. С. 183.
108  Там само. С. 186.
109  Там само. С. 186. Єфремов писав, що лягає щодня о 3-4 годині, а встає о 8-й.
110  Там само. С. 187. Також див.: С. 188.
111  Там само. С. 192-193.
112  Там само. С. 193. У листі 9 вересня знову повідомляв про друк своєї книги (с. 200).
113  Там само. С. 192, 194, 196, 198-200.
114  Гирич І. М. Грушевський і С. Єфремов на тлі суспільно-політичного життя кінця XIX - 20-х рр. XX ст. 

Український історик. 1996. № 1-4. С. 184. 
115  Там само. С. 184-185. 
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Раді» переважно під час большевицького панування у Київі.
Таки й справді немов «під обухом» доводилося жити тих три тиждні, почавши 

з 26 січня, не тільки українцям, а і всім, хто хотів мислити і робити «инако», ніж 
це подобалося большевикам. Особливо ж тяжко доводилося порядній українській 
пресі. І читач, маючи повсякчас перед своїми очима докази «свободолюбия» боль-
шевиків, цілком розумів і спочував публіцистові, коли той писав: «В той час, коли 
панує фізична сила, як би вона себе не звала, не може бути, певна річ, повного 
й усіма сторонами освітлення подій: у цих прогалинах ми наперед беремо свою 
частку вини на себе. Одно маємо тут сказати: де не зможемо, по правді говорити - 
там воліємо мовчати, бо сила може заціпити уста, може скувати, вільне слово, але 
зневолити, щоб щире переконання проти совісти говорило - ще не вродилась така 
на світі сила».

І слово письменника не розминулося з ділом. Брошурка ця - це немов щоден-
ник під большевицьким обухом. Доводилося у поспіху, нервово озиватися на події, 
нашвидку складати їх оцінку, сподіваючись, що кожного дня обух той спуститься й 
припинить роботу. Але і в самій тій нервовости, якою характеризуються передру-
ковані в брошурі статті, можна знайти свій плюс: вона безпосередніш одбивала пе-
режите і через те може краще змалювати той псіхичний стан, в якому перебували 
люде під обухом.

На початку большевицької тиранії «Нова Рада» була єдиним опозиційним 
органом, в якому щодня читач знаходив блискучу і сміливу характеристику боль-
шевицького хамства, неуцтва, цінизму і просто таки звірства. Читачі пригадають 
собі, і якою громадянською мужністю і шляхетністю перейняті були такі статті 
нашого письменника, як знаменитий «Лист без конверта», що через голову малого 
блазня промовляв до всього громадянства, «На вістрях штиків», «Фельдфебель у 
Вольтерах» з його класичним наказом про «поползновение на опьянение», харак-
теристика постаті «Муравйова» і инш.

Повторяємо, що під час «обухівського» животіння д. Єфремов був майже єди-
ним публіцистом, до голосу якого прислухалося все місцеве громадянство і не тіль-
ки друзі, а й вороги.

Отже, автор добре зробив, що зібрав свої цінні статті і видрукував в окремій 
книжечці, не давши їм розгубитися по окремих числах коротковічного щоденного 
часопису»116.

І за часів панування в Києві білогвардійського режиму А. Денікіна, і за 
часів «військового комунізму» та «червоного терору» С. Єфремов не випускав 
із рук пера публіциста і друкував свої статті, памфлети, хронікальні нотатки, 
пропам’ятні есеї на шпальтах «Нової Ради» (яка періодично з цензурних мір-
кувань змінювала назву, іменуючись то «Радою», то «Променем»). Чого вартий 
один лише його «Лист без конверта» Юрію Коцюбинському!... 

Отримавши в 1919 р., на щастя, неправдиву звістку про його розстріл, вчи-
нений більшовиками у Києві, Є. Чикаленко записав у щоденнику: «Скрізь ця 
кришталево чиста душа вражала всіх, хто його знав, своєю шляхетністю, пре-
даністю тільки справі […]; він з однаковою щирістю і старанністю працював і 
над дрібничками, коли їх треба було поробити в інтересах справи і коли інші 

116  Павловський М. [Рец.]: Сергій Єфремов. Під обухом. Большевики у Київі. Видавництво «Вік», 
Київ, 1918. 64 стор. ціна 80 к. Книгарь: літопис українського письменства. 1918. Ч. 8. Квітень. Стовп. 
447-448. 
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ухилялись з причини занадто малої вартости їх»117. Показово, що й у 1920-ті 
роки, після того як колишні однодумці опинились по різні боку кордону та 
інколи - і в різних ідеологічних угрупуваннях, повага до С. Єфремова не змен-
шилась, переоцінка його постаті не відбулась (як, наприклад, у випадку з 
М. Грушевським після його повернення на Радянську Україну). Свідченням 
тому є лист від 1 листопада 1924 р. Дмитра Дорошенка, на той час - представ-
ника державницької школи в історіографії та прихильника гетьманського руху 
- до Марії Грінченко. Даючи пояснення деяким моментам у своїх нещодавно 
опублікованих спогадах «про недавнє минуле», він писав: 

«…В своїм передостаннім листі Ви, Маріє Миколаєвно, написали, що де-хто 
дивується, чом я не згадав Сергія Ол[ександрови]ча, як секретаря ТУПа і що з 
цього приводу думають, ніби я ... бойкотую Сергія Олександровича. Ця звістка 
мене дуже вразила. Перш за все, я як шанував Сергія Ол[ександрови]ча, так ша-
ную й досі, ставлю його дуже високо як людину й діяча, не вважаючи на те, що 
може ми тепер на деякі справи дивимось кожен інакше, ніж було колись. Якщо і 
сам Сергій Олександрович думає, ніби я у відносинах до нього змінився, то я би 
був дуже вдячний Вам, Маріє Миколаєвно, як би Ви при нагоді переказали йому 
від мене, що глибоко поважаю і люблю його, і ці почуття мої до нього ніколи не 
зміняться. Щодо того, що я не згадав його в споминах, то це ж пуста річ - помилка, 
описка, може галичане, друкуючи, викинули - хіба ж це свідоме умовчання? Ні в 
якому разі! І що за дурниця була з мого боку таким способом “бойкотувати” Сергія 
Олександровича!»118 

Вагомою є репліка з листа Віктора Андрієвського до Є. Чикаленка (лютий 
1921 р.): «… тішить мене яко українця, що можу сказати серед людей: “Україна 
має не самих Винниченків та Грушевських, але й Євгена Чикаленка, Сергія 
Єфремова, Вячеслава Липинського й ще хоть небагатьох, та зате справжніх 
людей, що жили не гріх похвалитися перед людьми”»119.

У травні 1920 р. Єфремов очолив «Український громадський комітет» в 
Києві. У другій половині 1920-1921 рр., після поразки армії Директорії УНР, 
перебував на нелегальному становищі, переховуючись від «червоного терору» 
у Києві та його околицях. В. Садовський писав Є. Чикаленку 29 грудня 1920 р.: 
«Бачив перед виїздом Сергія Олександровича; жив він на селі під Київом, думав 
до осені жить на селах, восени вирішувать питання, куди подаватись, чи на той 
бік, чи до Київа. Думаю, що він тепер в Київі». У серпні 1921 р. Є. Чикаленко 
називав С. Єфремова серед прихильників Петлюри - поряд з В. Прокоповичем, 
А. Ніковським, О. Шульгиним, О. Саліковським, в Петлюрі ж бачив «центр, 
коло якого вертиться все, що бореться за самостійність України»120. 

Після утвердження на Україні Радянської влади Єфремов отримав завдя-
ки клопотам Президії УАН та особисто В. Вернадського «амністію» та своєрід-
ну «охоронну грамоту» від червоних можновладців і перейшов нарешті на ле-
гальне становище. У громадсько-політичному житті С. Єфремов участі не брав, 

117  Чикаленко Є. Щоденник (1919-1920) / Упоряд. І. Старовойтенко. Київ : Темпора, 2011. С. 116..
118  З епістолярної спадщини Д. І. Дорошенка. Листи Д. І. Дорошенка до M. М. Грінченко 1923-

1926 рр. / Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. 
Право / Упорядкування та нарис: Ю. Пінчук, Л. Гриневич. Київ : Українознавство, 1996. С. 229-230.

119  Чикаленко Є. Щоденник (1921) / Упорядк., передмова та коментарі І. Старовойтенко. Київ : 
Темпора, 2015. С. 70.

120   Чикаленко Є. Щоденник (1921). С. 39, 80.
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зосередившись винятково на науково-дослідницькій роботі.  Прийняте восени 
1922 р. адміністративними органами УСРР рішення вислати його за кордон у 
групі української інтелігенції (Н. В. Романович-Ткаченко, В. Чехівський та ін.) 
виконане не було121.

У 1921 р. разом з іншими представниками української інтелігенції як міг, 
сприяв боротьбі з голодом в Україні. Його підпис зустрічаємо під листівкою «На 
голод!» (наклад 2000 прим.), де йшлося також про вихід літературно-художньої 
збірки «На голод»122. 

Стосовно академічної діяльності Сергія Єфремова, то спочатку вона просу-
валась успішно: у січні 1919 р. його було обрано дійсним членом Української АН 
по кафедрі красного письменства, у 1920 р. - дійсним членом по кафедрі історії 
української літератури. 11 березня 1920 р. «українське громадянство м. Києва» 
відзначало 25-річний ювілей діяльності Єфремова. А. Кримський повідомив про 
обрання його дійсним членом Української Академії наук. Філологічний факуль-
тет Київського українського державного університету присудив ювілярові почес-
ний ступінь доктора українського письменства, представник Академії мистецтв 
зачитав постанову про обрання Єфремова членом Ради мистецтв123. Про відзна-
чення ювілею подав відомості журнал «Книгарь» (1920, ч. 1-3) та сповістив про 
намір видати збірник праць на честь Єфремова (який так і залишився в рукопи-
сах).

У 1922-1928 рр. Єфремов - віце-президент, в 1924-1928 рр. - голова Управи 
Всеукраїнської АН. З 1923 р. вчений завідував історико-філологічним відділом 
ВУАН, був головою Комісії для видання пам’яток новітнього українського пись-
менства, очільником Комісії для складання «Біографічного словника діячів 
України», головою ради Історико-літературного товариства. У справах ВУАН завж-
ди виступав однодумцем А. Кримського - видатного сходознавця й Неодмінного 
секретаря Академії. З лютого 1926 по березень 1928 р. на громадських засадах 
очолював бібліографічну комісію Українського наукового інституту книгознавства 
(УНІК), до складу якої входило 20 вчених; брав участь у роботі комісії історії кни-
ги УНІК, публікувався на сторінках нового журналу «Бібліологічні вісті», виявив-
ши себе квалікованим книгознавцем і істориком української книги124. За словами 
Н. Полонської-Василенко, «мав широку популярність в Україні», його звали в ши-
роких колах громадськості «сумлінням України»125.

С. Єфремов був активним популяризатором і організатором літературного 
процесу на Наддніпрянській Україні. В різний час він підготував до друку низ-

121  Даниленко В. М. Політичний контроль духовного життя в Україні 1920-х років / Інтелігенція 
і влада: Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927-1929 рр. / Упорядн.: В. М. Даниленко; Ред. кол.: 
Г. Боряк, Д. Бурім, В. Даниленко (відп. ред.), Я. Калакура, О. Маврін, Ю. Пінчук, В. Ульяновський, 
Г. Швидько. Київ : Темпора, 2012. С. 20. 

122  «На голод!» [Листівка]: «Лихо тяжке загостило на родючі лани України, ще тяжче впа-
ло на широкі простори ...» / Редакційний Комітет: Є. Григорук, С. Єфремов, М. Зеров, А. Кримський, 
І. Соколянський, П. Тичина, Ф. Шміт, Художньо-Технічний Комітет: В. Вайсблат, Т. Гребенко, 
О. Сліпенький, Ф. Шміт. Киев: Сов. тип. № 8, датовано за змістом [1921].

123  Див.: Соловей Е. На шляху до синтезу / Єфремов С. Літературно-критичні статті. Київ: 
Дніпро, 1993. С. 10-11. Також: Додаток 7 / Єфремов С. Публіцистика в «Книгарі» доби війни та рево-
люції (1917-1920). Херсон: Гельветика, 2018. С. 258-259.

124  Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922 - 1936). Київ : 
Академперіодика, 2015. С. 476.

125  Полонська-Василенко Н. Д. Українська Академія наук: нарис історії / редкол.: П. С. Сохань 
та ін. Київ : Наук. думка, 1993. (Пам’ятки історичної думки України). Репр. відтвор. з вид. Полонська-
Василенко Н. Д. Українська академія наук (Нарис історії). Мюнхен, 1955-1958. Ч. 1-2. С. 68.
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ку монографічних нарисів, присвячених творчості І. Франка, М. Коцюбинського, 
І. Нечуя-Левицького, Івана Карпенка-Карого, Панаса Мирного та ін., цінних і 
нині не лише унікальним фактичним матеріалом, але й неповторним авторським 
поглядом на сутність творчості цих класиків нашої літератури. У статті «Дорогою 
синтезу» (1923 р.) вчений подав перший історіографічний огляд українського літе-
ратурознавства. Він виступив упорядником і редактором видань творів Є. Гребінки, 
І. Карпенка-Карого (Тобілевича), О. Кониського, В. Короленка, І. Котляревського, 
М. Коцюбинського, Т. Шевченка, Б. Грінченка, оздобивши власними примітками 
та передмовами. 

У 1926-1928 рр. в ВУАН Сергій Олександрович стояв у центрі наукового жит-
тя підрадянської України - то був останній період його найінтенсивнішої творчої 
праці. Упродовж цих трьох років Єфремов зредаґував, при співпраці інших науко-
вих робітників Академії, біля десятка наукових збірників, у яких левина частина 
роботи належала йому. Крім згаданих уже праць, Єфремов співредаґував (спільно 
з В. Міяковським) збірник «Декабристи на Україні», 1926, збірник, присвячений 
М. Лисенкові (з акад. О. Новицьким), 1927, збірник Шевченківського Інституту 
(з акад. Д. Багалієм), Харків, 1928, збірник «Література», ч. 1. (з М. Зеровим і 
П. Филиповичем), 1928, опублікував у різних збірниках більше двох десятків на-
укових статей і рецензій, прочитав десятки лекцій по різних Комісіях Академії, 
розгорнув інтенсивну лексикологічно-словникову діяльність, як головний редак-
тор «Російсько-українського словника» (т. III, 1927), виступив як співредактор 
(разом з А. Ніковським) трьох томів «Словника української мови» Б. Грінченка, 
1927-1928, працював як голова Комісії для складання біографічного словника ді-
ячів України126. Під керівництвом та за безпосередньою участю Єфремова розпо-
чато видання й коментування літературної спадщини Т. Шевченка. Особливою 
заслугою академіка було опрацювання третього і четвертого томів зібрання творів 
Тараса Шевченка - листування й щоденних записів. Довідковий апарат у цих то-
мах воістину подиву гідний. Четвертий том, наприклад, складається зі вступу на 
сорок сторінок, 187 сторінок тексту «Журналу» й 553 сторінок приміток, де надзви-
чайно сумлінно проаналізована кожна особа, кожна подія чи місцевість, згадані 
в Шевченковому «Журналі». Сам Єфремов опрацював 432 примітки, і деякі з них 
- чудові завершені наукові статті. Тільки незначна частина цієї колосальної праці 
була вміщена в так званому варшавському виданні Шевченка, що було перевида-
не 1962 р. в Чикаго. 

Плекав надію перевидати у 1923 р. свою «Коротку історію українського пись-
менства», що вперше побачила світ у Києві в 1918 р., але радянська цензура від-
мовила йому в тому: 

«20 травня. Заборонено друкувати мою «Коротку історію українського пись-
менства», бо «немарксівська трактовка явищ літератури цілком зайва», як сказано в 
рецензії. Це вже друга заборона - в Харкові; перша була в Києві. Рецензували там 
Плевако (за), Коряк, Кулик і Сулима (проти). Невидений мудрий присуд належить 
Сулимі, - тому самому, що в недавно випущеному конспектові історії українського] 
письменства крав з моєї роботи обіруч. Це подяка! Найгірше буває, коли цензорами 

126  Про роботу в 1923-1929 рр. Комісії див.: Ляшко С. М. Постійна комісія УАН-ВУАН для скла-
дання Біографічного словника діячів України. 1918-1933: Документи. Матеріали. Дослідження / 
авт.-упоряд. С. М. Ляшко. Київ : Нац. б-ка Укр. ім. В. І. Вернадського, 2003. С. 20, 21, 269-272, 280. У 
звітах за 1927-1928 рр. зазначалося, що Комісія під головуванням Єфремова підготувала до друку 1-й 
том Словника на літеру «А».
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робляться «братья-писатели», до того ж ще українці»127. 
Регулярно робив, як звик за часів юності, щоденникові записи, які згодом були 

долучені до справи СВУ як доказ. (У наші дні Михайло Слабошпицький, зверта-
ючись до текстів дослідника, напише: «Якимсь незбагненним дивом повернувся 
до нас уже в роки незалежності ув’язнений разом із С. Єфремовим його щоден-
ник. Скорбна книга, якій немає ціни»128). Єфремовські нотатки засвідчують рішуче 
неприйняття ним радянської влади, критичне ставлення до політичних заходів і 
господарської політики більшовиків. Такими є й рефлексії з приводу смерті лідера 
більшовизму - В. І. Леніна, у записах за січень 1924 р.:

«День почався знов з флага, цим разом з чорною облямівкою. Помер Ленін. Помер, 
дарма що офіціяльні «правительственные сообщения» казенним стилем промовляли 
казенні фрази, що йому краще, що він ходить, цікавиться справами, читає, мало не 
пише і навіть тиждень чи два тому «їздив на полювання». … Власне, помер він давно, 
з рік тому, як не можна вже стало таїтися з хворобою, чи звертати її на «замах есерів 
1918 р.». Ще відтоді був це труп, який жадної не мав ваги в політичному житті й який 
за живоття обернувся в якісь мощі чи чудотворний образ, що його іменем козиряли за 
урочистих оказій. Смерть фізична нічого не може взяти з того, що духовно давно вже 
померло. Але психологічно все-таки це подія. Комуністи спантеличились. Обиватель 

- холодний і байдужий читає пишні оповістки, чухаючи потилицю, з наказу міліції ви-
вішує чорні флаги, тихцем злорадствує і лихословить та натовпом облягає мануфак-
турні крамниці, збуваючи «червінці»: а ну ж вони покотяться донизу. І хоча фактично 
нічого не змінилось, але психологічно утворюється грунт може за того «неустойчивого 
равновесия», в якому перебуваємо, й не зовсім безпечний. Це розуміють «партійці» і 
виходячи з мітингів після офіціяльних славословій, злісно сичать на натовп: контрре-
волюціонери!... А це зовсім не контрреволюція, а просто збайдужнілі, глибоко переля-
кані, ні до чого не цікаві люде. І зробили їх такими ті ж самі, що тепер злісно на них 
нарікають.

На довгий час почнеться ота казенна словесность, в якій слово «геній» мигтітиме 
певне так часто і акуратно, як телеграфний стовп над залізничною колією. Я читаю 
Леніна з перших його виступів, з середини 90-х років і його грубий тон ординарного 
агітатора ніколи не промовляв мені до душі. Плеханов був далеко талановитіший. До 
генія йому, як письменникові, певна річ дуже далеко. Як практичний політик, він 
більший: сильна вдача безперечно виявляється, яка не розбираючи пре просто вперед, 
не загадуючи, що з того вийде. Сильна вдача і може - прогресивний параліч. Наслідки 
чуємо всіма фібрами. Лад, який повстав з цього поєднання, в кращому разі од микола-
євського ріжниться тим, що нема царя Миколи II, а натомість став Микола III Ленін. 
Це в кращому разі, бо більшої реакції, політичної й громадської, ніж та, що стала за 
наслідок «твердої вдачі» або прогресивного параліча Леніна, світ ще не видав. І не 
побачить ніколи. Червона аракчеєвщина - здобуток Леніна, як політика. Ну, а в такім 
разі чому ж не проклямувати і «без лести преданного» теж за генія?»129.
І далі: «31 січня. Брехня, брехня, брехня... якась вакханалія брехні, ціле море 

брехні, липкої, крикливої, навіть не натуральної. Знов завзято совітська преса й 
промовці експлуатують байку про «краще» і зв’язок смерти Леніна з замахом на 
його есерки в 1918 р. і «шлють прокляття» на голову злочинців, дарма що лікар-
ське повідомлення про причини смерти ніж словцем не згадує, що замах мав будь-

127  Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. Київ : ЗАТ «Газета “Рада”», 1997. (Серія «Мемуари»). С. 40.
128  Слабошпицький М. Що записано в книгу життя: Михайло Коцюбинський та інші. Київ : 

Ярославів Вал, 2014. С. 477.
129  Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. С. 59-61.
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які наслідки для здоров’я» 130.
Вже в першій половині 1920-х рр. цей критично мислячий інтелектуал позна-

чив найболючіші точки «соціалізму» по-більшовицьки, дійшовши шляхом спосте-
режень висновків: проста людина в країні Рад поставлена в таку залежність від 
держави, що перестає існувати як особистість; селянство приречене на вимирання, 
бо держава забирає всю його продукцію; в громадському житті панують облудлива 
пропаганда, доноси, провокації, примітивізм, які складають головні риси систе-
ми... За таких умов, на думку Єфремова, держава не зможе розвиватися, вона або 
задушить суспільне життя й сама загине, або суспільне життя знищить державу. 
Тому він занотовує в щоденник:

«Не раз, а може сотні разів ставив я перед себе питання: а може я помиляюсь 
щодо большевиків; може моя «стара» істота просто не розуміє «нових» вимог часу, може 
мій «старий» міх «нового» вина не вміщає. Може з мого боку просто несправедлива ота 
відраза, яку почуваю до цих «героїв нашого часу». Тяжкі це питання, і тяжкі пережи-
вання... Але коли перед мене стають оті - брехня, провокація, хвастовитість, пошлість, 
які становлять головні риси большевицької системи - то відповідь одну можу дати: не 
приймаю системи, на брехні й провокації, на світовому дурисвітстві заснованої. Навіть 
кров, насильство, якщо воно одверте й щире - можна зрозуміти, коли не простити. Але 
не брехню, не лицемірство, не провокацію - огидні ознаки розтлінного режиму. І він 
мусить загинути. На гнилизні нічого твердого не збудуєш. Але скільки ще людей отру-
їть, зопсує, здеморалізує оте порохно, ота гнилизна трухлява»131.

Це запис від 13 березня 1924 р. 19 березня того ж року він коментує слова 
голови Ради Народних Комісарів УСРР Власа Чубаря, який висловлював невдово-
лення щодо того, що академік С. Єфремов нібито мало працює та сподівається на 
падіння більшовизму й відновлення Директорії УНР: 

«Цікавий це голова держави, що з пліток черпає свої відомости! Цікаве теж і для 
мене складається становище: з 18, либонь, років роблю як каторжник, за роботою світа 
не бачу, про 8-годинний робочий день можу тільки мріяти, а цим пригінчим усе зда-
ється, що нічого не роблю. А найпікантніше буде, коли справді вишлють за те, що не 
пишу в якому-небудь «Більшовику» пришелепуватому. Ну й погляди державні у цих 
випадкових мужів державних! «Ми, ми», а решта - ніби раби, що повинні «нам» дого-
жати, до «нас» пригинатись і своєї волі не мати. А запитав би голова держави хоч би у 
Державного видавництва - чому не друкується хоч би Коцюбинський та Короленко, що 
їх «неробітник» Єфремов роки тому поздавав готовісенькі. Анекдотичні часи й анекдо-
тичні люде!»132. 

Загалом, його потайний щоденник - це вражаючий документ доби, це хроні-
ка морального протистояння інтелігента «старої формації» тоталітарному режиму, 
це своєрідне балансування між «без надії сподіваюсь» і відчуттям приреченості… 
Протягом п’яти років - а це була не найгірша пора радянської історії, доба непу, від-
носної лояльності режиму до своїх опонентів (явних та уявних), «українізації» (хоча 
й досить декоративної, але все ж таки…) - несприйняття системи у вченого невпинно 
посилювалось, і водночас зростав песимізм щодо перспектив майбутнього. 

Матеріали щотижневих зведень секретного відділу ДПУ УСРР за 1927 р. свід-
130  Там само. С. 65.
131  Там само. С. 91.
132  Там само. С. 94.
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чать, що С. Єфремов знаходився під безперервним наглядом влади. Писали про 
його ставлення до ювілею академіка Д. Багалія, про небажання співробітничати 
з радянською пресою («на вопрос Любченко, почему он, Ефремов, не сотрудничает 
в прессе, он ответил, что не желает писать в продажной прессе»), про ставлення 
до автокефалії, про зв’язки з науковими колами Німеччини, до якої він посилав 
у приватне видавництво «Вальтер, Грунтер і К-о» свої праці з історії української 
літератури, про організацію «Комітета допомоги українським літераторам і робіт-
никам друку», який існував нелегально, а головою його був С. Єфремов (секрета-
рем Г. Голоскевич, казначеєм В. Ганцов)133. У січні 1927 р. Київський відділ ДПУ 
отримав санкцію на обшук у кабінеті Єфремова в зв’язку з тим, що той нібито на-
магався переслати до Берліна «відомому гетьманцю» Д. Дорошенку полишену в 
Києві бібліотеку під виглядом обміну книгами з Берлінським університетом, про 
що Сергій Олександрович писав у листах Дмитру Івановичу134. У лютому 1927 р. 
формулювання влади щодо позиції Єфремова стали більш категоричними й за-
грозливими. У зведенні «Об антисоветской деятельности Ефремова» стверджува-
лось, що 

«академик Ефремов из роли пассивного нашего противника превращается в ак-
тивного врага, который старается вредить нам в той области, где он работает, т. е. в 
области науки и литературы, особенно в Академии Наук, где он группирует вокруг 
себя антисоветсткие элементы. Ефремов в данное время пишет для Германского из-
дания историю украинской литературы… В отзывах о представителях пролетарской 
литературы полностью проявляется непримиримо враждебное отношение Ефремова к 
Советской Власти. Свой труд, предназначенный специально для заграничного чита-
теля, Ефремов строит так, чтобы показать ему, что Соввласть «душит свободное слово» 
и вообще всякое проявление свободной мысли. Пишется это эзоповским языком, но 
так, что не трудно разобрать в чем дело. Свои рассуждения о «литературе - зажатой 
в неслыханные тиски», Ефремов начинает пророчеством о том времени, когда «более 
талантливые истинные писатели станут на путь независимости, неподкупности и 
чест ного служения путем печатного слова не только художественным задачам, но и 
общественным целям». Он говорит и о том, что нити развития в будущем связаны бу-
дут так крепко, что никому уже не удастся их разорвать. … «Внешние условия - пишет 
Ефремов - переменчивы, лишь бы были силы и желание превозмочь их. И в том, и в 
другом у представителей новейшего поколения, по-видимому, нет недостатка». 

Влада дуже точно зрозуміла суть думок і настроїв видатного літературознав-
ця, тому висновок був недвозначний: «вполне целесообразно поставить вопрос об 
изоляции Ефремова»135.

Про авторитетність наукової думки С. Єфремова у професійному середови-
щі 1920-1929 рр. можуть слугувати, наприклад, численні посилання на його пра-
ці у поета-неокласика, талановитого дослідника літератури, професора Павла 
Филиповича (1891-1937). Це студії  Филиповича, присвячені Т. Шевченку, І. Франку, 

133  Інтелігенція і влада: Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927-1929 рр. С. 37-39.
134  Там само. С. 41-42. Історія мала продовження. У зведенні за 26-22 січня 1927 р. було зафіксо-

вано: «Киевским отделом ГПУ были командированы в ВУАН два сотрудника ПК, в целях обнаружения 
библиотеки Дорошенко. После долгого сопротивления, зафиксированого даже в специальной «деклара-
ции», которую приводим ниже, Ефремов согласился допустить к описанию библиотеки Дорошенко в ко-
личестве 1500 томов, находящейся у него в кабинете. Допрошенные Ефремов, Крымский и Левченко, не 
успев сговориться, дали разные показания о том, как библиотека попала в ВУАН» (Там само. С. 45-46).

135  Там само. С. 60.
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Лесі Українці, М. Коцюбинському, О. Кобилянській, О. Олесю, М. Рильському136. 
Статтю «Українське літературознавство за 10 років революції» він вмістив у реда-
гованому С. Єфремовим збірнику «Література» (Київ, 1928, вип. 1). Щоправда, вже 
у статті «Соціальне обличчя українського читача 30-40 рр. ХІХ в. (Нарис перший)» 
(Життя й революція. 1930. № 1), коли Єфремов був на лаві підсудних за проце-
сом СВУ, критик на догоду владі вже викривав «ідеалістично-народницькі схеми» 
С. Єфремова і тональність текстів стала передбачувано іншою137. 

Павло Балицький у своїх записах 1929-1930 рр., згадуючи співробітництво 
Сергія Олександровича в журналі «Наше минуле» (1918) і видавництві «Друкар», 
так змальовує соціопсихологічний портрет Єфремова: «… досвідчений журналіст, 
талановитий літератор, авторитетна людина. У питаннях ідеологічних являвся 
визнаним ментором молодої редакції. Однак, присмак якоїсь сухості, не дивлячись 
на зверхню лагідність, не сприяв усталенню найтіснішої дружби поміж Єфремовим 
та редакцією… Непомірна самовпевненість, замилування собою, сприяли в ньо-
му надмірно високої думки про свою власну особу. І коли прихильники прочили 
Єфремова в наступники Чернишевського чи Короленка, сам Єфремов, очевидно, 
збирався взятися за роль, що її проводив до того М. Грушевський, який тоді вже 
був дискредитований своєю авантюрою з есерами»138. Можливо, ці свідчення треба 
сприймати з певним застереженням, бо писано це було під час слідства зі справи 
СВУ («єфремовської справи»), за якою П. О. Балицький був арештований, але в 
січні 1930 р. звільнений139. 

Приводом для кампанії публічного цькування академіка С. Єфремова можна 
вважати публікацію його останньої статті «Про двох лицарів - одного під забралом, 
другого так» у львівській газеті «Діло» від 25 липня 1928 р., що стала відповід-
дю на статтю К. Студинського «За Українську Академію наук» у цій же газеті в 
травні того ж року. Керівництво України не забарилось розгорнути «громадську 

136  Филипович П. П. Літературно-критичні статті / Передмова, упорядкування, примітки 
С. С. Гречанюк. Київ : Дніпро, 1991. (Серія «Українська літературна думка»). С. 36, 37, 64, 73, 100, 102, 
105, 107, 205, 209, 213, 218, 219, 244, 248, 250. Наприклад, П. Филипович коментував оцінки С. Єфремова 
щодо перших літературних спроб О. Кобилянської, зазначаючи, що брак громадського змісту, поринан-
ня в психологічні тонкощі, естетизм і індивідуалізм, викликали з боку критики гострі закиди і тому 
Франко, відповідаючи Єфремову в дискусії про «нову красу», погоджувався, що добре, коли письменник 
поперед усього «студіює появи соціального та громадського життя», але «класти це неминучою умовою 
для кожного письменника, принципом української штуки було б зовсім не розумно». Бо ж не всякий має 
можливість студіювати громадське й соціальне життя. Приклад - Кобилянська, Гриневичева. Остання 
пізніше, з нагоди десятих роковин смерті Франка, згадала вдячно цю оборону: Франко «сказав те, що 
дійсно було мені неначе зняте з уст: Кобилянській, Гриневичевій, засуненим у тісноту хатнього життя, 
немає як додивлятися до суспільних сюжетів; хіба ж їм брехати» (Филипович П. П. Назв. праця. С. 182). 
З’ясовуючи обставини формування особистості О. Олеся (Кандиби), задаючись питанням «Чому ж та-
кий уплив справило полтавське свято відкриття пам’ятника Котляревському?» на формування нової 
генерації українців, Филипович широко посилався на оцінки «свята Котляревського» в Полтаві, які 
С. Єфремов дав у нарисі в збірнику «Привіт Іванові Франкові в сорокаліте його письменської праці» 
(Львів, 1916) та відомій статті 1903 р. в «Киевской старине» (Филипович П. П. Назв. праця. С. 198-199).

137  «Ми ще раз пересвідчуємося в тому, які далекі від дійсності ідеалістично-народницькі схеми 
С. Єфремова, що розділ VI своєї «Історії українського письменства» («Письменство 20-40 років») починав 
твердженням: «Безпосереднім і найпершим стимулом до письменства народною мовою буває скрізь 
любов до рідного краю»... і далі писав: «Ця любов до рідного краю, навіть стихійна прихильність до 
його, конкретно повинна була обернутись в любов до модної тоді народності - тобто, кінець кінцем, до 
простого народу». Ніяк не випадає характеризувати такими рисами Срезневського, що був, на думку С. 
Єфремова, «осередком» і «душею» харківських альманашних заходів 30-х pp.» (Филипович П. П. Назв. 
праця. С. 31).

138  Цит. за: Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922-1936) / НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ : Академперіодика, 2015. С. 484. 

139  Там само. С. 480-485.
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Розділ І. Спадщина Сергія Єфремова на перетинах століть

кампанію» боротьби з «єфремовщиною», вживаючи апробовані засоби і тиснучи на 
незручного, що занадто незалежно себе поводив, Єфремова140. Ще одним чинником, 
який негативно вплинув на становище Єфремова, була боротьба в стінах ВУАН 
між ним, А. Кримським, В. Липським, з одного боку, та М. С. Грушевським, з іншо-
го141. Єфремов був не тільки віце-президентом, а ще й головою господарської упра-
ви. У ЦК КП(б)У вважали, що ця боротьба послаблює «буржуазно-інтелігентську» 
верхівку Академії.

У січні 1929 р. С. Єфремов дізнався, що його можуть позбавити права не лише 
друкуватися під власним ім’ям, але й взагалі заробляти на життя літературною 
працею:

«17 січня. Якось Анд[рій] Васильович] [Ніковський. - С. І.], бувши п’яним, розка-
зував мені, що є наказ до Держ[авного] видавництва та Книгоспілки, щоб не прийма-
ли од мене до друку нічого. Я не зовсім поняв йому віри, бо Держ[авне] видавництво 
саме друкує Шевченка та Коцюбинського, а Книгоспілці я й не збиравсь нічого давати. 
Хоча, з другого боку, під той час, коли тяглося оте 

Щодня Пілати розпинають.
Морозять, шкварять на вогні - 
мені часто приходило на думку, що Пілати тим не задовольняться, а попробують 

позбавити мене цілком слова і заробітку. Останнє для них може навіть важніше, ніж 
перше: бити «и дубьем, и рублем»... І от, здається, починають мої побоювання виправ-
дуватися.

З місяць тому я підписав у видавництві] «Рух» умову на редакцію віршів Грінченка, 
з передмовою. Умову мало затвердити правління видавництва в Харкові - і от сьогодні 
прийшов до мене представник «Руху» і здивований каже, що умову затверджено, але 
згадку про передмову викреслено... Він не розуміє, чому, і я не розумію, якщо не спи-
нитися на думці про якусь заборону мого ймення в друку. Можливо, все можливо.

Був і другий видавець, П. Комендант, що хоче, щоб я йому редактував, і з перед-
мовою своєю, Яновської «Городянку». Як людина оглядна, цей просто пішов до Окрліта 
(«цензури») й запитав, чи нема, мовляв, на Є[фремо]ва заборони. Там йому сказали, 
що нема і вони судитимуть мої праці, як і інших авторів. Отже - чи нема, чи вони бре-
шуть? На останнє ніби натякає пригода з «Рухом»... В усякім разі мені не подобається 
оце ходіння та розмова про мене в цензурі: коли й нема ще заборони, то вони її можуть 
спровокувати.

Отже, можливо, що мене зовсім позбавлять слова. Цілий вік віддати літературі, 
щоб на старість заніміти - о, вони добре знають, куди влучити. Але хоч і як це тяжко - а 
витерплю і таке знущання. Коли треба буде, то й занімію, піду чоботи латати, а себе 
не зречуся»142.

Запис від 3 лютого 1929 р.: 
«3 лютого. Проскочило якось два числа американської «Народної Волі», - звичай-

но тепер ніякі українські видання з-за кордону до нас не доходять. В одному стаття 
- «Московська нагінка на С. Єфремова». Не вважаючи на всякі наївні ляпсуси (мене 
звуть «70-літнім стариком»!) перебіг справ подає стаття досить вірно, особливо щодо 
відомих резолюцій та протестів. Кінець статті занадто урочистий. «Це доказ, що... мос-

140  Там само. С. 476-479.
141  Пиріг Р. Я., Тельвак В. В. Михайло Грушевський: біографічний нарис. Київ : Либідь, 2017. 

С. 419, 429-432, 434, 436-437, 440-442, 444-446.
142  Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. С. 725-726.
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ковська диктатура - це темна сила, така сама, як середньовічна інквізиція чи тепе-
рішній італійський фашизм. Вона боїться кількох слів сімдесятилітнього старика у 
закордонній газеті, і то боїться так, що мобілізує проти нього цілу зграю невіж, без-
характерних лакеїв та штурпаків-запроданців. З другого боку, що той старик, що 
без страху і вагання перебув всі лихоліття української революції і руїни на свойому 
київському посту, це така велика моральна сила, що всій московській державі треба 
налягати на нього, та й то не просто, а з ріжними протестаційними штуками. Та не 
застрашили Єфремова царські тюрми, денікінські штики та комуністичні погрози, то й 
не застрашать теперішні наказні резолюції. Вони всі заслабі для того, щоб притьмити 
силу сонця-правди, за яке так мужньо вступався і вступається академік Єфремов, і 
яке швидше чи пізніше, мимо усіх ворожих заходів, таки засіяє на українській землі». 
Даремне тільки американська газета говорить про «московську» нагінку: свої земляч-
ки чи не більш метушаться та заробляють на шматок хліба з маслом у цій брудній та 
огидній історії. Почав же Грушевський, піддав Студинський, а там... Семки і Чепіги, 
Заболотні й Баталії, Крупські й Куликовські і тисячі безособових боягузів... На Москву 
нарікати нема чого, коли на Україні все руйнується руками своїх власних, рідних, 
українських яничарів»143.

Запис від 26 лютого 1929 р.: «Одержав привітання од Славка, Олександра 
Ігнатовича, Дмитра Івановича. Кличуть до себе. Звісно, сам я не поїду, а коли ви-
везуть, то на схід, а не на захід»144. 

Запис від 1 березня 1929 р. «Кажуть - сам я не бачив, що «Вечерний Киев» над-
рукував замітку, що треба Шевченкові дні використати на боротьбу з «єфремівщи-
ною». Це навіть пікантно: у Єфремова очі над Шевченком вилазять, а вони ім’ям 
Шевченка боротимуться з «єфремівщиною»! Ну, та нехай: побачимо, чий батько 
дужчий!»145.

Запис від 25 березня 1929 р. «Переказують мені з Харкова, що якимсь чудом 
до книгарні дісталося 25 примірників моєї закордонної «Історії». Як про те дові-
далась публіка, то того ж дня охочих до неї записалося 250 чоловіка, і книгарня в 
клопоті - кому дати. Це наслідок тієї реклами, що мені протягом півроку робили 
газети. Кажуть так само, що Мирного розійшлося половина видання, хоча ні опові-
сток, ні рецензій не було, опріч однієї - лайливої - в «Критиці» (я її ще не бачив, бо 
тієї «Критики» в Києві треба з свічкою шукати). Логіка виходить така: лають - зна-
чить, треба прочитати. Теж з анекдотів нашої анекдотичної дійсности»146.

Запис від 20 травня 1929 р.: «З причини останніх арештів виникла справжня 
паніка з нищенням документів, листів і т. п. До якої міри позалякуваний народ 
став, то й не сказати. Загальний голос - що це нова ліквідація української моло-
ді, як української, за те, що вона українська. Отже, українізаційний курс твердо 
стоїть! Україну матимемо незабаром у Наримському краї або на Мурмані... і, влас-
не, все краще виполюється і нищиться, бо мерзотники та шкурники чудово собі 
пристосувалися і почувають себе не згірше. Та ну їх! Боляче про це говорити. А 
комуністичні півголовки ще силкуються втиснути мене в компанію Донцова, який, 
певно, мене більш ненавидить, ніж навіть їх самих!»147.

Запис від 21 травня 1929 р.: «Оригінальна країна, - нічого казати! Країна, в 

143  Там само. С. 731.
144  Там само. С. 740. Йдеться про В. Прокоповича, О. Лотоцького, Д. Дорошенка.
145  Там само. С. 741.
146  Там само. С. 749.
147  Там само. С. 766.
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якій навіть найчервоніша революція діє, як найчорніша реакція. Та й то правда: 
«екстреми ся стикають», як любив говорити Франко, - крайності збігаються, щоб до-
вести марксівський «закон» діялектичного розвитку. Але жити од такого торжества 
«закону» не лекше»148.

Запис від 24 травня 1929 р. «Закінчив вступну статтю до Шевченкового лис-
тування. Вийшла чималенька. Але писав я її під таким настроєм, що не знаю, чи 
не доведеться з половину перекреслити й наново писати. Важко щось робити, коли 
таке навкруги діється, а на душі тільки смуток і неспокій панує. Ну, така вже наша 
доля - людей рокованих на страту в цьому найкращому з усіх можливих світів»149.

Запис від 28 травня 1929 р. «Нова хвиля арештів. Забрато Щепанюка, 
Ів. Чикаленка і багатьох інших. Куди вони їх набирають? Та й за віщо і по що?.. 
Мабуть, усю українську інтелігенцію з традиціями хочуть перевести. Українізація 
без українців, або краще - на погибель українцям. Та й навіщо вони здалися, - 
адже «нам будуть фабрики кувати ідеали», а підспівуватимуть на всякі голоси тим 
сфабрикованим ідеалам Тутківські та Дорошкевичі. Логічно події розгортаються, 
що й казати! Очевидно, справа вже йде про фізичне винищення українства!»150

Запис від 20 червня 1929 р. «Володимирові щоденники потрапили до ГПУ. 
Виказала людина, що їх переховувала. Отже, Вол[одимир] - вже призначений. А 
разом з ним і багато людей. Це й мені грізне memento. Чи не знищити й мені своїх 
записів? Шкода нищити. Будь, що буде...»151. Такі та інші нещадно-критичні думки 
вченого щодо сутності сталінсько-ленінського режиму стали найбільшим козирем 
у руках слідчих і суддів на процесі Спілки визволення України, головою якої зро-
блено академіка Сергія Єфремова.

Як твердять сучасні дослідники, щоб не зганьбити себе в очах майбутніх по-
колінь, академік С. Єфремов і його однодумці потай запровадили так звану но-
тифікацію. На випадок арештів і примусу до неправдивих заяв і показань вони 
підготували листи з поясненням своїх справжніх поглядів і позицій і передали 
їх на зберігання Єфремову. Ці документи не збереглись152. До того, ще до арешту 
поштовий політичний контроль та інформатори в оточенні академіків стали по-
всякденним явищем153.

Переконливими ознаками все зростаючої неприхильності радянського ре-
жиму стали висловлювання офіціозної критики на адресу літературно-критич-
них напрацювань С. Єфремова. Як такі можна розглядати натяки у рецензії 
Миколи Новицького на видання І. Айзенштока «Бібліотека українських класиків. 
Українські Пропілеї. Том перший. Котляревщина» (1928). М. Новицький робить 
закиди всім незгодним із ленінсько-сталінською партійною лінією в культурному 
житті. Ось приклад такого ідеологічного пасажу: «На сторінці 13-й у «Вступних 
нотатках» І. Айзеншток подає таке зауваження: ‘Без сумніву, і М. Петров, і Іван 
Франко і С. Єфремов - люди вельми поважні, щиро віддані справі дослідження 
української літератури, проте ж не вік нам дивитися чужими очима на білий світ 
- часом буває добре й власні очі мати”. З цією посилкою безумовно треба погоди-
тися, внісши до неї уточнення: говорячи «ми», маємо на оці під цим заіменником 
проводиря і хазяїна нашої будівничої епохи робітничу класу з її конкретними ре-

148  Там само. С. 767.
149  Там само. С. 767-768.
150  Там само. С. 768.
151  Там само. С. 765.
152  Даниленко В. М. Назв. праця. С. 27.
153  Там само. С. 29, 24.
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волюційними завданнями, з її методологією пізнання і організації в керовництві 
будівничо-культурним процесом. Це «ми» має на увазі і видавництво…» Далі кри-
тик із «Червоного шляху» пише: «Так, наводячи схеми періодизації української 
літератури В. Коряка і далі М. Зерова, автор не виявляє свого до них відношення 
(а це - не маловажна річ!) Він говорить: «Ніби всупереч національно-народницькій 
схемі С. Єфремова може стати марксистська періодизація української літератури, 
запропонована В. Коряком… у своїй схемі (якій, - коли у Єфремова нац. народ-
ницька, у Коряка  - марксистська ? - М. Н.). Мик. Зеров досить добре зрозумів своє 
основне завдання - поставити в центр уваги іменно літературу - і не пішов за тими 
істориками літератури, які, спрощуючи науку про базис і надбудову..» (хто ж це 
саме? і в чім - спрощення? М. Н.) 

І зовсім дивний, хоч знову таки занадто обережний, висновок: 
«Факти й думки, наведені вище, з д а є т ь с я, д о с и т ь переконують у тім, що 

для загальних схем н і б и ще не прийшов час». А коли ж він прийде? І хіба, взагалі, 
«час» є критерій незрілости схем і джерело їхнього походження»154.

Взірцем довільного перекручення літературознавчого доробку С. Єфремова 
в умовах посилення компартійного контролю над літературним життям є праця 
Івана Лакизи на сторінках журналу «Пролітфронт» у серпні-вересні 1930 р., неса-
мовито просякнута ненавистю та презирством до «народовської», «буржуазно-наці-
оналістичної інтелігенції». І. Лакиза не вагаючись писав: «Єфремовщина - оце й є 
той елемент старого, що перебуває сьогодні поза нашою сучасністю, але не просто 
перебуває, а бореться за своє існування, чіпляється за нове й намагається «вмеши-
ваться в дела наши».

Єфремовщина - оце й є той елемент старого, проти чого новому треба всіма 
силами боротися, отруйні впливи чого треба витравити та максимально сприяти 
тому, щоб марксівське літературознавство раз у раз ширше й глибше опановува-
ло історію української літератури, а Єфремовщина була згадувана в аспекті іс-
торії контрреволюції на Україні»155. Стосовно студій С. Єфремова над творчістю 
М. Коцюбинського, якого Радянська влада мусила-таки визнати за класика, хоча 
й «революційно-демократичного» спрямування, то пролетарський критик твердив: 

«Творчість Коцюбинського - виразника ідеології радикальних, революційних кіл 
української інтеліґенції в умовах царату, в умовах придушення будь-якої живої дум-
ки - мала підривну силу, будила, штовхала свідомість мас до революційних висновків, 
до революційних акцій, лила воду на млин нашої сучасносте. Ось за це, ми й числимо 
Коцюбинського в активі нашого культурного балянсу.

Але Єфремов хоче справу повернути не так. Він хоче творчість Коцюбинського 
обернути проти нас, він хоче її представити в іншому пляні. Яскравою до цього ілю-
страцією є його книга про Коцюбинського, що ще й досі не дістала собі належної кри-
тики.

С. Єфремов перш за все поставив собі завдання одгородити Коцюбинського й його 
творчість од нашого часу, од того нового читача, що настав з початком пролетарської 
революції.

Не дарма ж Єфремов, кінчаючи свою розвідку про Коцюбинського, загальну спря-
мованість якої можна й треба характеризувати, як наукову фальсифікацію, двуруш-
154  Мик. Новицький. [Рец.]: Бібліотека українських класиків. Українські Пропілеї. Том перший. 

Котляревщина. Редакція, вступні статті і примітки І. Айзенштока. ДВУ. 1928. Червоний шлях. 1929. 
№ 1. [Бібліографія]. С. 274-275.

155  Лакиза І. М. Коцюбинський в освітленні С. Єфремова. Пролітфронт. 1930. Серпень-вересень. 
№ 5-6. С. 302.
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ництво з намірами просто контрреволюційними в історії літератури …»156 
І далі в такому ж викривальному дусі Лакиза доводив антикомуністичний і 

ненауковий підхід Єфремова до аналізу творчості М. Коцюбинського: 
«Не кажучи вже про брутальні натяки Єфремова в цій довгій цитаті на адресу 

«теперішніх монополістів од літератури», хочеться спинити всю увагу на тих виснов-
ках, що їх зробив С. Єфремов, після здавалось би, докладної аналізи творчости 
Коцюбинського. За висновком С. Єфремова творчість М. Коцюбинського «з його високо-
людяним таланом» суперечить побутові й тенденціям нашої епохи, і вона, з її абсолют-
ною непристосованістю до наших, очевидно, «пропаґаторських замірів», не служитиме 
нашому читачеві

… Єфремов своїм висновком, як бачимо, хоче обернути Коцюбинського, творчість 
його, проти нашої доби і далі її відповідно відтлумачує.

… Працю С. Єфремова довго вважали одною ґрунтовніших та солідніших праць 
про Коцюбинського, її цитували, на неї посилались, її запозичали, навіть утворила-
ся, сказати б, ціла школа тлумачення Коцюбинського за Єфремовим. Коцюбинський 
- аристократ духу; Коцюбинський - песиміст; Коцюбинський - все життя в шуканнях; 
Коцюбинський - у них не виходить з під впливів Мопассана, Чехова.

Формули ці перетворилися за Єфремовим на штамп, вони як школа мають своїх 
вірних учнів. Приймалося все це апріорно, без будь-яких стараннів критично їх усві-
домити перевірити.

А між тим слід лише поверхово, але критично підійти до книги С. Єфремова й 
виявиться, що перш за все це праця не оригінальна: сказати, що її додержано в дусі 
якоїсь єдиної центральної тенденції, знайденої в творчості Коцюбинського, -  важко; 
сказати, що на ній позначалася якась певна історично-літературна методологічна 
школа, хоча в своїх основних працях Єфремов додержується певних методологічних 
засад (дивись двухтомник його історії літератури) - і цього сказати не можна. Сказати 
всього цього про працю С. Єфремова не можна через те, що вона є перш за все старанно 
й ретельно підбитий підсумок тому, що вже було раніше сказано про Коцюбинського»157

На думку І. Лакизи, до праці цієї потрапили всі хиби попередніх крити-
ків, у ній знайшла місце собі вся та методологічна мішанина, що з нею критики 
Коцюбинського підходили до оцінки його творчості. Тут, як вважав він, нібито зібра-
но й зведено докупи, «сяк-так штучно пов’язане» все, що писали про Коцюбинського 
і Старицька-Черняхівська, і Ол. Грушевський, і І. Франко, і С. Черкасенко, і 
М. Євшан, і навіть В. Леонтович, хоча з останнім С. Єфремов ніби не погоджується 
про естетизм Коцюбинського та ніби з ним сперечається158. І. Лакиза наголошував: 
«Досить тільки визнати те, що Єфремов, пишучи про Коцюбинського цілу моногра-
фію, підбиваючи підсумки всьому, що написано вже про письменника й що відомо 
про нього з спогадів сучасників, - до речі сказати, що вся ця література має бага-
то суперечливого, - Єфремов жадним словом не озивається на всю цю суперечли-
вість, ніби з усіма оцінками погоджується й тільки поставив собі за завдання всіх 
об’єднати й усе сказане погодити. А тимчасом, оцінки, що їх дали Коцюбинському 
М. Євшан, С. Черкасенко, В; Леонтович, Л. Старицька-Черняхівська, - всі ці оцін-
ки погодити, об’єднати дуже важко. Усі вони здебільшого одна одну виключають і 
базуються на різних соціяльних ґрунтах. С. Єфремов узяв собі слово «проти» тільки 
оцінки В. Леонтовича та й то через сорок сторінок це забуває й пристає на оцінку 

156  Там само. С. 303.
157  Там само. С. 304-305.
158  Там само. С. 308.
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В. Леонтовича»159. Висновки Лакизи як марксистського критика були категорич-
ними й провокативними: Єфремов в наведеному тексті постає як представник «во-
йовничої буржуазної інтелігенції», ворожої до пролетарської революції, «виразник 
реакційних кіл української інтелігенції», а його монографії властива «груба мето-
дологічна мішанина» та «суб’єктивне, свавільне тлумачення літератури»160. Слід 
пам’ятати, що така нищівна критика була спрямована проти людини, яка вже не 
мала шансу захиститися. Як вважають фахівці з історії журналістики, на сторін-
ках журналу «Пролітфронт» було відпрацьовано один із принципів інформаційної 
війни доби утвердження тоталітарного ладу: «ставити критику не після літера-
тури, де вона виконує функцію узагальнення літературних явищ, а перед літе-
ратурою, щоб вона йшла попереду й показувала їй, літературі, дорогу. Критика 
й література помінялися місцями. Критика як вторинний текст, спрямована на 
осмислення первинного тексту (власне літератури), витлумачувалася як первин-
ний текст, який мусить тій літературі загадувати попередню програму, ставити 
завдання, що їх література повинна слухняно виконувати. Література із способу 
пізнання дійсності перетворилася на спосіб ілюстрування вже готового й надано-
го їй літературною критикою знання»161. В такому «оновленому» комунікативному 
просторі Єфремов як людина й фахівець, що передусім цінував особисту свободу й 
свободу думки, працювати не міг.

Не вельми прихильно до С. Єфремова ставилися на той час і окремі пред-
ставники еміграції, передусім націоналістично налаштовані публіцисти генерації 
1900-х рр., які провину за поразку Української революції покладали на республі-
кансько-демократичний провід Центральної Ради. Так, Євген Маланюк на сторін-
ках донцовського «ЛНВ» (кн. 4, 1929 р.) у нотатках «Чергова лекція (Нагінка проти 
Єфремова)» писав: 

«Совітські (на «соборній» мові - т. зв. «радянські») газети повні протестів і погроз 
на адресу Сергія Єфремова. Мало не кожна початкова школа у Києві «улаштовує» про-
тестаційні віча, і на вічах діти і вчителі (звичайно  - цілком «свободно») «виносять резо-
люції», де С. Єфремов фігурує як «активний ворог рад[янської] влади», «неприхований 
контрреволюціонер» і т.і[н].

На жаль, цей анекдот не такий веселий, як здавалося б. Становище С. Єфремова 
справді дуже трагічне, поскільки С. Єфремова за кордон, очевидно не пустять (це ж не 
рідні Кускови й Пешехонови!), не виключена для цього можливість познайомитися з 
тими місцями, куди Макар телят не ганяв.

Болюче шкода цієї людини!»162 

І далі, протиставляючи «лояльність» і «українофільство», нібито властиві 
Єфремову, та «державництво», задавався риторичним питанням: 

«Бо коли вже Єфремов, той самий, що на запитання більшовицького патруля: 
«Де зброя?» - класично вказав на своє перо, той самий, що залишався лицарсько вір-
ним своєму драгомановському прапорові, не зважаючи на громи й бурі 1917 -1920 рр., 
той самий, що зі святобливою строгістю, побожно й ревно провадив дійсно аполітичну 
159  Там само.  С. 309.
160  Там само. С. 309, 310, 319. І. Н. Лакиза 1935 р. був репресований, 1938 р. розстріляний.
161  Михайлин І. Л. Інформаційна війна в літературній критиці журналу «Пролітфронт»: об’єкти 

і прийоми. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. 2012. № 989. Сер.: 
Філологія. Вип. 63.  С. 67.

162  Маланюк Є. Чергова лекція / Маланюк Є. Вибрані твори / Упорядник Олеся Омельчук. Київ 
: Смолоскип, 2017. С. 349.
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лінію під совітським режимом (бо коли б спробував був при більшовиках написати 
хоч десяту частину колишнього чергового фейлетону з Чикаленкової «Ради», то в 24 
години був би розстріляний!), то хто ж тоді є нині дозволений цензурою російською на 
Україні?!

Але облишмо українофільську логіку і перейдім на державницьку»163.

На думку Маланюка, різниця між столипінським і совітським режимом у 
тім власне й полягала, що «перша влада, як певна себе, поблажливо дозволила 
С. Єфремову вправлятися публіцистичною шаблюкою, тим більше, що ці впра-
ви йшли по лінії єдиного фронту всеросійського лібералізму, де, напр[иклад], 
Короленка від Єфремова чи там М’якотіна відрізнити було не так легко; влада 
ж совітська, яка вже з огляду на переважаючий національний склад передовсім 
труслива - і цього не дозволяє, бо боїться. З другого боку, коли усі - спідлилися, 
яке ж має право С. Єфремов носити авреол такої дивної для совітських умов - люд-
ської гідності?... А тут - «Історія українського письменства», та ще в 2 томах, та ще 
видана в білогвардійськім Лейпцигу (досі, на жаль, не покоренім під нозі Кремля). 
А тут - вишивана сорочка й козацькі вуса, коли по статуту має бути «толстовка», 
окуляри й м’якотінська борідка сизо-табачного кольору з міллю….»164 Висновок 
автора цієї філіпики був такий: «Яка ж наївність була думати (історикам!!!), що 
сучасний СССР, ця навіть не квартира з награбованим, а лишень дірявий намет з 
оксамитового лахміття старої Росії, - дозволив би на творення абсолютно непотріб-
ної їй, ба й шкідливої для неї української культури, як і кожної культури (стилю, 
характеру, здоров’я). 

На цю наївність і попалася драгомановська простодушність С. Єфремова»165.
Вражений цим виступом «з того берега», Єфремов коментував у щоденнику 13 

квітня 1929 р.:
«Приніс мені несподіванку «Л[ітературно]-Н[ауковий] Вістник», у ІV-тій книзі 

вмістивши статтю Є. Маланюка - «Чергова лекція», якою й отруїв мені цілий сьогод-
нішній день. Гнусна стаття - найпаче своїм тоном, у якому під жалем (і хто його про-
сить мене жаліти?) вчувається приховане злорадство. Брехень також не бракує, як і 
суперечностей. А найголовніше - такту ні на шаг. Знають же, що я не можу їм відпо-
відати - і все-таки проминають добру нагоду помовчати. Коли комуністичні півголов-
ки тут гукають «розпни його!», то фашистські півголовки там лукаво підхихикують: 
«так його! Сам заробив!». Згадалось мені Чикаленкове: «подлая нація», або Грінченків 
вірш: «Народ-герой героїв появляє»... Я не вважаю себе за героя, але яким рабом треба 
бути, щоб, сидючи в безпечному захистку, виїздити на людині, що як-не-як, а рискує, 
і з своєї спокійної віддалі читати «тортурованому» - вираз Маланюка - нотації!.. Якось 
загубили люде міру речей і про що колись і не подумав би такий Маланюк, тепер з 
ясним чолом робить»166.

Досить критично, і знову ж таки з позицій радикального націоналізму ставив-
ся до творчості С. Єфремова Роман Бжеський, що відбилося у двох його рецензіях 
- на «Коротку історію українського письменства» й на монографію про Михайла 
Коцюбинського167. Так, у першій він писав: «Недавно вийшло фотодруком друге ви-

163  Там само. С. 350.
164  Там само. С. 351.
165  Там само. С. 359-360.
166  Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. С. 754.
167  Див.: Бжеський Р. Прелюдія поступу (вістниківський доробок 1924-1934 років) / Упорядники: 

Володимир Бойко, Тамара Демченко. Київ : Темпора, 2016. С. 265-269, 275-277. Щоправда, згодом він 
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дання сього популярного курсу історії та теорії письменства, призначеного очеви-
дячки для школи та самоосвіти. Віддавна вже відчувається потреба такої книжки. 
А особливо на Волині. Тут є лише дві гімназії, а тому більшість нашої молоді му-
сить часто задовольнятися лише семикласовою школою, а для такої молоді цілком 
природно, що прекрасні підручники з обсягу теорії письменства В. Домбровського 
та з обсягу теорії письменства М. Возняка малоприступні як з огляду на доклад-
ність та науковість викладу, так і з огляду на ціну»168. Позитивно оцінюючи сам 
факт появи «популярного курсу історії та теорії письменства», підкреслюючи ак-
туальність та позитиви книги («написана дуже легкою і приступною мовою і по 
прозорости та ясности викладу може вважатися зразковою»)169, рецензент водночас 
твердить про «…якусь дивну залежність п. С. Єфремова від московської літератури 
та московських наукових концепцій! І то така залежність, якої певно не зможуть 
позбутися й ті, що будуть учитися у сеї книги»170. В обох рецензіях ця теза домінує 
і саме на її основі Р. Бжеський вибудовує свої висновки. З погляду Р. Бжеського, 
висновки ці не є втішні: «Словом, у «Короткій історії письменства» забагато драго-
манівщини, москвофільства, політики, помилок та недоглядів, що разом можуть 
некорисно вплинути на підростаючу молодь, і тому ся книжка не може заповнити 
прогалину, яка істнує досі в нашій популярній літературі»171. «Де-що далі, гово-
рячи про Лесю Українку (котру автор не дооцінює), каже, що в таких творах: «В 
катакомбах» та «Оргії» поетка «освітлює боротьбу…  християнства з поганством»! 
Довго довелося б читачу шукати  в «Оргії» сеї боротьби. Наприкінці автор дає міс-
це звеличенню політичної і громадської діяльности Грушевського та Винниченка 
(роблячи з сього останнього «ватажка українства»), яке не має ніякого відношення 
до історії літератури»172. Бжеський стверджує, що «весь час проглядає та народ-
ницько-демократична ідеологія старого українства, яка зруйнувала нашу державу 
в 1917-1920 році і яку ми подібними підручниками прищепимо молоді»173. Дещо 
суб’єктивним і категоричним, як на наш погляд, є твердження Р. Бжеського щодо 
позицій, з яких С. Єфремов аналізує творчість письменників. Зокрема, рецензента 
«…в викладі вражає, що творчість здебільшого й оцінюється і розглядається не так 
з мистецько-національного погляду, як із громадсько-демократичного, а подекуди 
то навіть просто класового»174. 

Лейтмотивом відгуку Р.  Бжеського на монографію про Михайла Коцюбинського 
знову ж таки є властива нібито С. Єфремову «залежність від московської літерату-

визнає заслуги «старших за віком автономістів», що брали перед революцією активну участь в україн-
ському культурному житті, і в особливу заслугу Єфремова поставить заснування видавництва «Вік» і 
журналістську діяльність (див.: Млиновецький Р. Нариси з історії Українських визвольних змагань 
1917-1918 рр.: (Про що «історія мовчить»). 2-е вид., пеглян. і доп. Торонто: Чужина, 1973. Т. 2. С. 426).

168  Б. Р. (Роман Бжеський). [Рец.]: Сергій Єфремов. Коротка історія українського письменства. 
Вид. 2-ге. Видавництво «Дніпрові пороги», 1924 р. / Бжеський Р. Прелюдія поступу (вістниківський 
доробок 1924-1934 років). С.265.

169  Там само. С. 265.
170  Там само. С. 265.
171  Там само. С. 267. У примітках упорядники зауважують, що «драгоманівщина - явище, назва 

якого походить від прізвища Михайла Петровича Драгоманова (1841-1895) - видатного українського 
мислителя і громадського діяча. Націоналісти кола Д. Донцова не поділяли його поглядів: ідеї феде-
ративного устрою всіх слов’янських народів, демократизацію суспільства, переваги парламентських 
реформ тощо. Вони вважали, що М. Драгоманов знівелював в українському русі революційний дух, 
пробуджений Т. Шевченком» (с. 269).

172  Там само. С. 267.
173  Там само. С. 266.
174  Там само. С. 266.
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ри». Бжеський вживає вирази на кшталт: «Закоханий в московську літературу п. 
Єфремов…»175. Або: «Коли б п. Єфремов вмів відчувати і розуміти мистецькі об-
рази та менше мав охоти виказувати «залежність» від московських письменни-
ків…»176. Були висловлені й інші претензії. «…Не буду довго спинятися на пер-
шому біографічному нарисі, лише зазначу, що автор занадто ідеалізує родинні 
відносини Коцюбинського і занадто категорично запевняє, буцім Коцюбинський 
мав у Чернігові «місце куди-б піти» (в родинній атмосфері і в гурту однодумців, 
серед української громади). … В розділі другому, під заголовком «Дорогою шу-
кання» п. Єфремов дуже вузько уявляє собі літературні впливи, не звертаючи 
уваги на впливи науки, публіцистики, а головно бурхливого життя, його подій і 
проявів»177. На погляд Бжеського, Єфремов не спромігся проаналізувати вплив на 
Коцюбинського західно-європейських авторів178, і, крім іншого, намагався дове-
сти, що «Коцюбинський естетом був лише між іншим, а головно був гуманістом», 
а значить, «п. Єфремов не розуміє, що бути естетом зовсім не значить описувати 
виключно щось гарне, а значить бачити красу в боротьбі, в змаганнях, у контрасті, 
в тонких переживаннях і вміти ту красу гарно передати музикою слів»179. Присуд 
Бжеського-критика, який привносив ідеологічну складову в літературну діяльність, 
був гострим і невтішним: «Як перша монографія про М. Коцюбинського, книжка 
С. Єфремова має своє значення, але Коцюбинський як митець і письменник як не 
мав, так і не має ще критика, який би спопуляризував його твори і вказав суспіль-
ству на перлини людського духа, розсипані в ній»180. Як бачимо, ні ортодоксальні 
марксисти, ні радикальні націоналісти не сприймали творчого методу й ідейних 
позицій С. Єфремова, і діставалося йому в 1920-ті рр. з обох сторін.

Після арешту 21 липня 1929 р. С. Єфремов кілька місяців не визнавав, що 
належав до Спілки визволення України. Інші арештовані (їх було 45) теж тверди-
ли, що вперше почули про СВУ під час слідства. Та це не зупиняло сталінських 
слідчих. Вони продовжували витискувати з арештованих «зізнання», і Єфремов 
врешті-решт змушений був з гіркою іронією «зізнатися», що очолював нібито у 
1920-1924 рp. Братство української державності (БУД), заснував у 1926 р. СВУ, 
яка мала на меті реставрацію старого ладу 181. Про висунуті звинувачення щодо 

175  Бжеський Р. [Рец.]: Акад. Сергій Єфремов. - Михайло Коцюбинський. (Вид. «Загальної біблі-
отеки»). Липськ, 1925 р. / Бжеський Р. Прелюдія поступу (вістниківський доробок 1924-1934 років). 
С. 276.

176  Там само. С. 276. «Закоханий в московську літературу п. Єфремов, всупереч категоричному 
твердженню самого М. Коцюбинського («На вироблення мого літературного смаку мали вплив найбіль-
ше письменники європейські: Золя, Стріндберг, Арне Гарборі, Кнут Гамсун, Від, А. Шніцлєр, Верга і 
др.» - ст. 172) силоміць намагається довести залежність його від московських письменників та від ста-
рих (зрозумілих авторові) українських» (С. 276).

177  Там само. С. 275.
178  Там само. С. 276.
179  Там само. С. 277.
180  Там само. С. 277.
181  Див.: Наєнко М. Сергій Єфремов / З порога смерті… Письменники України - жертви ста-

лінських репресій. Вип. 1 / Упоряд. та передмова О. Г. Мусієнко; авт. кол.: Бойко Л. С. та ін. Київ : Рад. 
письменник. 1991. С. 183-185. Про ставлення С. Єфремова до радянського режиму й стосунки з ком-
партійними діячами див.: Фролов М. О. Компартійно-радянська еліта в Україні: особливості існування 
та функціонування в 1923-1928 рр.: монографія. Запоріжжя : Прем’єр, 2004. С. 202, 390, 451, 526, 529, 
539, 568, 602, 608, 616-617, 620. Про настрої українського громадянства в зв’язку з арештами у зведенні 
ДПУ за вересень-жовтень 1929 р. див.: Українська інтелігенція і влада. С. 588-591, 595-601. В цих доку-
ментах викладено свідчення Єфремова під час слідства, зокрема, його слова, що «політика, економіка 
і культура однаково знаходяться в упадку в Радянській системі. Всі живі сили країни голосно кричать 
про необхідність свого звільнення з-під влади диктатури» (Назв. праця. С. 601). В. Сосюра у дні процесу 
сотворив цілу поему «СВУ» (див.: Винничук Ю. Прокляті роки / Невідоме розстрілене відродження: 
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підготовки збройного повстання проти Радянської влади він сказав: «...Ця міліта-
ристська фантастика не спиралася на солідні аргументи, її просто не приймали 
на віру, і треба було втратити відчуття дійсності, щоб будувати на ній якісь полі-
тичні розрахунки» 182. Вирок для підсудних був очікуваним - С. Єфремов та ще 3 
особи були засуджені до 10 років позбавлення волі. А. Болабольченко відзначив, 
що в цьому документі - звинувачувальному акті - «про С. Єфремова не сказано 
жодного слова правди», зате він переконливо показує, як «почала працювати пе-
кельна кухня фальсифікацій»183, яка згодом перетворилася на визначальну рису 
радянського «судочинства». Загалом у справі СВУ (цей ганебний судовий процес 
проходив з 9 березня по 19 квітня 1930 р. у Харкові, в приміщенні оперного те-
атру, відтак серед громадськості отримав назву: «Опера СВУ - музика ГПУ») на 
лаві підсудних опинилися представники національно-демократичної, «уенерів-
ської» інтелігенції, що разом перейшли і модерну фазу українського відроджен-
ня, і революцію 1917-1921 рр. Максим Славінський, публіцист і перекладач, діяч 
Петербурзької громади й один із однодумців С. Єфремова по співпраці в УПСФ, 
перебуваючи в еміграції, писав: в очах радянської влади усі сорок п’ять учасників 
процесу - це «ідеологічна голівка українського народу, яку треба знищити»; але, 
всупереч очікуванням, цей процес засвідчив, що «…такі люде, як…Єфремов, стра-
ху не знають» 184. 

Своєрідно відреагував на звістку про «викриття» організації СВУ 
В. Винниченко, який перебував в еміграції. У щоденнику 2 грудня 1929 р. він запи-
сав наступне: «На чолі її стояв С. Єфремов, а брали участь Володимир Чехівський, 
Гермайзе, Ніковський і Дурдуківський. Всі вони арештовані. Програма їх була 
немов би реставрація капіталізму й поміщицтва, незалежність України під про-
текторатом «сусідньої держави», себто Польщі. Арештовані в усьому зізналися, й 
їх мають судити.

Як воно є в дійсності, не знаю, але знаю, що, коли на чолі організації стояв 
Єфремов, то це була цілком нікчемна й безпечна організація. З цього факту я тіль-
ки бачу те, що, коли такі люди, як Єфремов, Дурдуківський, Ніковський беруться 
за конспірацію, то, значить, режим ослаб»185.

За кордоном про долю репресованих написав згодом історик і розвідник 
Віктор Петров-Домонтович («Що сталося з Остапом Вишнею, С. Єфремовим і В. 
Дурдуківським?», «Краківські вісті», 13 жовтня 1942, № 227)186. У праці «Українська 
інтелігенція - жертва большевицького терору» («Українська літературна газета», 
Мюнхен, 1956) В. Петров так пояснював справжню мету та підґрунтя цього га-
небного дійства: «Процес СВУ був політичним процесом. Поняття політичного 
процесу в Совєтському Союзі набуло зовсім своєрідного значення. Це зовсім не 
антологія / упоряд. та передм. Ю. П. Винничука. Харків : Фоліо, 2016. С. 5-6). Також про справу СВУ 
див.: Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управліня в СРСР. 1917-1941 рр. Київ : Пенмен, 
2017. С. 317-370.  

182  З протесту першого заступника прокурора Української РСР у справі Спілки визволення 
України (Уривок) / Болабольченко А. Сергій Єфремов. Біографічний нарис. Київ : Щек, 2010. С. 195.

183  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Біографічний нарис. С. 175.
184  Славінський М. Процес 45-ти (Уривок докладу) / Закордонне бюро Української демократич-

но-радикальної партії. Бюлетень. 1930. Ч. 4. (Липень). С. 1-2.
185  Винниченко В. Щоденник. Том 4 (1929-1939). Київ: Смолоскип, 2012. С. 136. Також див. С. 139. 

На той час Винниченко вважав, що вся українська критика налаштована до нього неприхильно (запис 
від 6 квітня 1929 р.) (с. 62-63).

186  Ця стаття перевидана В. Брюховецьким (Петров В. Невідомі статті. Кур’єр Кривбасу. 2011. № 
254-255 (січень-лютий). С. 231-250). Див. також: Андрєєв В. М. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної 
біографії вченого. Дніпропетровськ: Герда, 2012. (DNIPROVIANA). С. 121.
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був суворий процес проти людей, які вели активну політичну боротьбу проти уряду. 
Навпаки, це був процес тих, проти кого уряд вів боротьбу. Особиста політична акція 
підсудних важила щонайменше. Вона могла бути, могла й не бути. Підсудні могли не 
мати жодного відношення до політики й до політичної боротьби, але уряд вів проти них 
боротьбу і цього було досить […] СВУ не існувало, але існувала українська інтелігенція 
і вона підлягала ліквідації» 187. В. Петров неодноразово повертається до цієї думки: 

«На лаві підсудних сиділа українська інтелігенція. Знищенню підлягали не дані 
особи за певну їх провину, а українська інтелігенція як така […] «Українська контрре-
волюція» і «українська інтелігенція» були ототожнені. Шукали не контрреволюціоне-
рів, а інтелігентів. На суді фігурували не ватажки повстань і не учасники терористич-
них актів, а літератори, письменники, науковці, журналісти, пан-отці, кооператори, 
лікарі, студенти. Замість відсутніх політичних документів в ролі «речевих доказів» 
фігурували академічні словники, наукові розвідки, мистецькі твори». Єфремов згаду-
ється неоднарозово. «Обвинувачений Товкач з Полтави признався, що мав зв’язки з 
Єфремовим, що Єфремов приїжджав до нього в Полтаву у справі дослідів над творчіс-
тю Панаса Мирного». Не було конспіративних квартир, натомість службовий кабінет 
голови управи УАН С. Єфремова був оголошений «місцем конспіративних зборів укра-
їнської контрреволюції». Визнання з боку Єфремова, що совєтські семирічки давали 
недостатню підготовку учням для вступу в ВИШ, оформлялося в винувальному акті як 
«невдоволення з системи совєтського шкільництва» під пишним і бучним наголовком 
окремого розділу «Контрреволюція на фронті школьництва»188.

Важливий коментар до тих подій знаходимо також у статті молодшого сучас-
ника Єфремова, історика Олександра Оглоблина: 

«Боротьба, одверта нищівна боротьба почалася з 1929-30 рр., з процесу СВУ. Чи 
існувала тая «Спілка Визволення України», чи ні - тяжко сказати. Є дуже серйозні 
підстави думати, що маємо тут справу з звичайною провокацією ГПУ. […] Але факт 
лишається фактом: большевики добре намітили собі ціль і обрали живі «мішені» - ві-
домих українських діячів, найбільш тоді авторитетних і, на думку совєтської влади, 
найбільш небезпечних. В центрі поставлено було постать академіка Сергія Єфремова, 
цього лицаря нездоланного української науки й громадськости на терені совєтської 
України, людину, яку за його кришталеву громадську й особисту чесність нерідко на-
зивали «першим джентльменом України», «совістю української нації», перед ким схи-
ляли з пошаною чоло його політичні вороги, навіть люди, що особисто його ненавиділи. 
Єфремову зовсім не треба було творити якусь спеціяльну таємну політичну організа-
цію: за ним ішла і пішла б, куди б він повів, велика частина української наддніпрян-
ської інтелігенції. Большевики чудово знали, що Єфремов не піде на жадний компро-
міс з совєтською владою. Цю людину можна було тільки знищити - і це мав зробити 
інсценізований у Харкові, за режисурою Миколи Скрипника й Панаса Любченка, про-
цес над «головними учасниками СВУ» 189.

На думку Марії Овчаренко, «це не був випадок, що саме на С. Єфремова упав 
перший удар пляномірного червоного терору. Він же єдиний між науковими діяча-
ми його формату зберігав незаплямовану принципіяльність і з гордістю невгнуто-

187  Петров В. Українська інтелігенція - жертва большевицького терору / Петров В. Розвідки: в 3-х 
тт. / упоряд., передм. та прим. В. Брюховецький. Київ : Темпора, 2013. Т. 2. С. 633-634.

188  Петров В. Українська інтелігенція - жертва большевицького терору. С. 638.
189  Оглоблин О. Як большевики руйнували українську історичну науку (За ред. Л. Винара). 

Український історик. 2000. № 1-3 (144-146). С. 26. 
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го лицаря виминав вовчі ями зрадливої симбіози із смертельним ворогом. Вірність 
ідеалам, яким присвятив усю працю свого творчого життя (пробудження народу до 
національного самоутвердження) і мужній чин державного мужа (політична само-
стійність), поєднані з винятковими прикметами особистого характеру, опроміню-
вала його постать особливим ореолом і робила його живим символом громадських 
чеснот» 190.

У 1930 р. в офіціозному виданні «Литературная энциклопедия» погляди 
С. Єфремова трактувались недвозначно як позиція «українського буржуазного націо-
наліста», як:

«чисто буржуазного деятеля, пользовавшегося народнической идеологией и фра-
зеологией в их украинской модификации… Теоретическим обоснованием позиций 
Ефремова была теория руководящей роли надклассовой интеллигенции и теория 
украинской бесклассовой нации.… В своих историко-литературных исследованиях 
Ефремов руководился либерально-народнической идеологией в ее украинском пре-
ломлении…. Идеализм в мировоззрении, метафизика в методе мышления, нацио-
нализм как критерий оценки общественных явлений, субъективно-социологическая 
методология в изучении литературного процесса, подмена классовых мотивов соци-
альной борьбы мотивами биологического и морального характера, иллюзия бесклас-
совой украинской нации и надклассовой интеллигенции - таковы основные черты те-
оретических воззрений Ефремова, как они отразились в его литературных работах»191. 

Більш детально свій погляд на методологію Єфремова В. Бойко, автор цих без-
доганно ідеологічно виважених визначень, виклав у статті «Суб’єктивно-соціологічний 
напрям в українському літературознавстві» (Критика. 1929. № 6) і в журналі «За марк-
систсько-ленінську критику» (1930, Ч. 2/61). Аналогічним чином «розправлявся» з іде-
ологією «єфремовщини» в загальному потоці політичної лайки найближчий співробіт-
ник Єфремова по ВУАН, професор О. Дорошкевич на сторінках «Літературного архіву» 
(Харків, 1931. Кн. 4-5), що, втім, не врятувало його самого від переслідувань в середині 
1930-х рр. Врешті-решт у радянській історіографії надовго ствердилася сформульована 
в період сталінізму абсолютно негативна оцінка спадщини Єфремова.

Під кінець терміну вирок Єфремову було продовжено. Він відбував покарання 
в політичному ізоляторі, спершу в Ярославлі, а потім у Володимирі над Клязьмою. 
Сліпнучи, навіть у нелюдських умовах політичного в’язня намагався працюва-
ти (готував лексичні словники до творів Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ’яненка, 
І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, перекладав сатиричні твори І. Ільфа 
та В. Петрова). Крім цього, доповнював словник Б. Грінченка, мріючи, якщо по-
щастить вийти на волю, видати його192. 

Тривалий час дата й точне місце смерті академіка були невідомі. За кордоном 
припускали, що він ще живий. У жовтні 1941 р. в окупованому німцями Львові 
вийшла ювілейна стаття на честь С. Єфремова, де згадувалось про процес СВУ: 
«Опісля коли в інший спосіб став працювати для українського народу в «Спілці 
Визволення України», покарано його найжорстокіше. Людину, що жила пером, 
позбавлено цієї роботи, запроторено в Ярославську тюрму, де й досі може пробу-
вав, якщо не стрінула його доля тисячів нещасних жертв большевицького терору. 

190  Овчаренко М. Назв. праця. С. 128.
191  Бойко В. Ефремов С. А. Литературная энциклопедия: В 11 т. [Москва], 1929-1939. Т. 4. [Москва]: 

Изд-во Ком. Акад., 1930. Стб. 95-102.
192  Докладніше див.: Татусь М. Доля акад. С. О. Єфремова. (Відбитка із збірника «Спілка 

Визволення України»). Мюнхен, 1953. С. 8.
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У розквіті творчих сил відірвано від праці для рідної культури вченого, який, по 
словам акад. А. Кримського, пише картинно, жваво, дотепно, розумно, прекрасно, 
бездоганною зразковою українською літературною мовою, пише глибоко та пере-
конливо. Дай, Боже, щоб ще жив, щоб діждався волі і кращих днів та знову став 
працювати для українського письменства»193.

Пленум Верховного Суду УРСР 11 серпня 1989 р. реабілітував Сергія 
Єфремова разом з усіма, засудженими по справі СВУ, оскільки в їхніх діях не ви-
явлено складу злочину. 

У радянській Україні вивчення, коментування, а тим більш перевидан-
ня, творів опального академіка заборонялось194. Вільне від політичних впливів 
висвітлення його політичних поглядів та наукових здобутків було можливим 
лише в діаспорі, у незалежному науковому середовищі (студії Ю. Бойка-Блохина, 
П. Голубенка, Г. Грабовича, Г. Костюка, М. Овчаренко, П. Одарченка, Б. Рубчака, 
Ю. Шевельова). Так, П. Голубенко у доповіді на пленарному засіданні наукової 
конференції Української Вільної Академії Наук у США (17-18 квітня 1976 р.), при-
свяченій сторіччю з дня народження вченого й громадського діяча, говорив про те, 
що «проблематика, тематичне й ідейне багатство публіцистики Єфремова - над-
звичайно широкого обсягу і може бути доброю поживою в літературному й науково-
му вжитку й сьогодні. Єфремов умів на, здавалося б, дрібних і маловажливих фак-
тах ставити важливі проблеми сучасности і висвітлювати їх з глибоким знанням 
справи»195. З оригінальним потрактуванням єфремовської літературно-критичної 
спадщини виступив у 1993 р. один із представників модернізму в українській пое-
зії, член Нью-Йоркської поетичної групи, літературознавець, викладач американ-
ських університетів Б. Рубчак: 

«Його слава, авторитет і, одверто кажучи, сила в літературному житті його часу не 
знала меж. Юрій Бойко твердить, що популярність Єфремова серед читачів дорівню-
вала славі найвизначніших класиків української літератури…, колосальні впливи цієї 
книги остаточно закріпили його позицію в українській літературі… Немало добавили 
до всенародної слави Єфремова бурні суперечки по обидвох боках Збруча довкола його 
безпощадних рейдів на так званих модерністів. […] В полемічних виступах того часу 
Єфремов аж ніяк не зрікався своєї несамовитої духовної енергії й відваги. В остан-
ньому виданні ІУП він одверто виступав і проти нових, куди «модерніших» модерніс-
тів, і проти «пролетарського» духу нової культури. […] Єфремов умів писати не тільки 
дуже швидко, але й дуже добре… його літературні портрети, наприклад, читаються 
як майстерна мистецька проза. Не зважаючи на недоліки в «архітектоніці» (що він її 
закидає іншим), на повторювання, на ненавмисні самозаперечування, на невпорядко-
ване чергування думок, на недосконалість ритму подій (із видовжуванням дрібниць 
за рахунок важливих моментів), чи на випадки (щоправда, рідкі) неуваги до фактів 
193  В. Л. Сергій Олександрович Єфремов. До 65-річчя з дня його народин. Львівські вісті. 1941. 

30 жовтня.
194  Твори С. Єфремова зберігались у спеціальних сховищах бібліотек, із деяких часописів та збі-

рок, де були надруковані його праці, вирізались сторінки. Його ім’я не згадувалось навіть серед до-
слідників творчості Т. Шевченка (див.: Шевченківський словник. у 2-х т. / відп. ред. Є. П. Кирилюк, 
заст. відп. ред. В. С. Бородін. Київ, 1976. Т. 1. Енциклопедія. С. 204-217). Інколи, правда, в умовах 
десталінізації друкувалося листування (див., напр.: Архип Тесленко. Твори / Підг. текстів, літ.-крит. 
нарис та прим. В. С. Курашової; бібліографію склав Ф. К. Сарана. Київ : Дніпро, 1956. 544 с.). У пов-
ному зібранні творів А. Тесленка подано ті ж листи до Єфремова, що й у «Творах» 1956 р., але замість 
адресата написано «лист до редактора» (анонімного). 20 листів Панаса Мирного до Сергія Єфремова 
були опубліковані у зібранні творів Панаса Мирного (Панас Мирний. Твори в семи томах. Т. 7. Київ : 
Наук. думка, 1971. 663 с.).

195  Голубенко П. Назв. праця. С. 48.
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- адже швидкість писання навіть Єфремову мусіла даватися взнаки! - його монографії 
й статті написані з темпераментом, дотепом, іноді з стилістичною вибагливістю, а в 
випадках портретів - навіть із натяками на сюжет. В мовленні Єфремова переважає 
майже клясична прозорість і своєрідна формальність вислову, що де в чому збігається 
із прозою Зерова; як це личить речникові інституції, чутні в текстах контроль, автори-
тет. […] Голос Єфремова - це голос сильної людини, яка говорить спокійно, тільки іноді 
переходячи в риторику гніву або в гіркий сарказм. Але й риторичні засоби «підніман-
ня голосу» також максимально стилістично контрольовані, щоб як найуспішніше діяти 
на свідомість, якщо не підсвідомість, читача»196. 

Сьогодні зустрічаємо у Мережі дискусійні твердження щодо «синдрому коло-
ніальності» у студіях Сергія Єфремова (Е. Соловей) (http://litakcent.com/2016/10/07/
syndrom-kolonialnosti-u-studijah-serhija-jefremova/) або нібито його «антиестет-
ського еталону» (О. Коцарев) (http://litakcent.com/2017/04/18/antyestetskyj-etalon-
serhija-jefremova/). Із цим важко погодитися. С. Єфремов - рафінований естет і 
вибагливий критик, він не вкладається у шаблони, бо значно складніший, фор-
матніший і глибший, він - поза шаблонами і, в певному сенсі, - поза контекстами. 
Конструюючи історичну пам’ять модерного суспільства, мусимо повертатися до 
першоджерел. Спадщина С. Єфремова не втрачає своєї естетичної й етичної ваги й 
дотепер. Варто її не лише визбирувати, коментувати та популяризувати, а й пере-
осмислювати наново у методологічному просторі «соціології знання», «історії ідей», 
«історії поколінь»… Своєрідним заповітом звучать нам нині його рядки, написані 
сто років тому: «Так: письменство - це душа і розум народа, воно проказує стежки, 
не дає з них зблудити, навчає, як жити краще й веде до того осяйного, недосяжного, 
але все ж принадного щастя, що зветься - ідеал. Отож найперше і найголовніше, 
що з нашого минулого виходить - так це наука: любіть рідне письменство, як свою 
душу народню, і шануйте письменників, як тієї душі творців. Письменство бо виве-
ло нас у люде, воно ж здобуде нам і місце почесне серед народів світа»197.

1.2. У витоків єфремознавства: публікації на сторінках 
журналу «Український історик» 

Роль діячів української діаспори у західному світі в становленні й розвитку 
національної гуманітаристики важко переоцінити. І. Гирич пише: «За останні сто-
ліття якось уже повелося, що коли українець з Великої України хоче бути україн-
цем не тільки за анкетою, а й за суттю та духом, то рано чи пізно мусить залишити 
свою Вітчизну. Опиняючись за межами батьківщини, людина краще відчуває пер-
спективу, починає мислити в такт зі світом, а не чманіти у мороці безвиглядної ро-
сійської дійсності. А це, своєю чергою, дає можливість еміґрантам більше зробити 
для упослідженої неньки за тих синів, які на рідній землі мусять спочатку проти 
волі, а згодом і позасвідомо діяти згідно з приписами чужої, сторонньої сили» 198. 
Це твердження можна екстраполювати й щодо поцінування творчості Сергія 
Єфремова, передусім у царині літературної критики й публіцистики. У той час, 

196  Рубчак Б. Літературна критика Сергія Єфремова. 125 років київської академічної традиції, 1861-1986. 
Нью-Йорк : УВАН, 1993. С. 443-516.

197  Єфремов С. Коротка історія українського письменства. [Видання друге, фотодруком з видання 
Т-ва «Криниця» 1919 р.]. Берлін : Дніпрові пороги, 1924. С. 210.

198  Гирич І. Архів Андрія Жука як джерело для дослідження українського суспільно-політичного 
життя початку ХХ століття / До джерел: Збірник наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди 
його 70-річчя / Ред. кол. І. Гирич, Я. Грицак та ін. Київ; Львів, 2004. Т. 1. С. 441. 
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коли в радянській Україні про нього не можна було навіть згадувати, а праці його 
були надійно приховані до спеціальних сховищ бібліотек, на еміграції здійснюва-
лися спроби «наближення» імені і наукової спадщини вченого до інтелектуальної 
спільноти. 

Тривалий час, починаючи з 1963 р. - моменту заснування, й до початку тран-
сформаційних процесів у вітчизняних дослідницьких практиках 1990-х рр., ча-
сопис «Український історик», започаткований із ініціативи професора Любомира 
Винара та за підтримки «Українського історичного товариства», був поодиноким 
періодичним фаховим виданням історичної науки в діаспорі. Підсумовуючи бага-
торічний досвід існування журналу, Л. Винар відзначав, що в українській історіо-
графії на Заході «… ``Український історик`` відіграв вийняткову, а навіть перело-
мову ролю, якщо ідеться про розвиток української історичної науки й допоміжних 
історичних наук поза межами України», а тому його «треба уважати … за єдиний 
журнал української національної історіографії, який уже протягом довшого часу 
репрезентує і розбудовує українську історіографію на Заході»199. Поряд із тради-
ційною тематикою (методологія, історичні джерела, україніка, історія мови, літе-
ратурознавство, мазепіяна, шевченкознавство, воєнна історіографія, українська 
еміграція, Друга Світова війна, джерела до історії церкви, 1000-ліття хрещення 
України, українське шкільництво, історія української преси, історія студентства, 
рецензійні статті), суттєве місце на сторінках часопису зазвичай приділялось по-
статям із середовища інтелектуальної й політичної еліти. Звичайно, найповніше 
були висвітлені життя й творчість Михайла Сергійовича Грушевського (розділ 
«Грушевськіяна»). Але подекуди з’являлися й новаторські студії та цінні докумен-
тальні публікації, присвячені видатному публіцисту, літературному критику, іс-
торику українського письменства, громадсько-політичному діячеві доби націєтво-
рення Сергію Олександровичу Єфремову.

Вважаємо за потрібне систематизувати, проаналізувати й узагальнити до-
робок «Українського історика» [далі «УІ» - С. І.] в ділянці єфремознавства - між-
дисциплінарного й комплексного за своєю суттю напрямку гуманітарних студій200. 
Розглянемо передусім шість найбільш важливих публікацій, оприлюднених 
на шпальтах журналу з 1973 по 1996 рр. По-перше, це листи С. Єфремова до 
Є. Чикаленка, які свого часу розпочав готувати до друку В. Міяковський, а завер-
шив Марко Антонович 201. У 1973-1974 рр. у рубриці «Архівні матеріяли» було оп-
рилюднено єфремовський епістолярій. Листи зберігалися у фонді громадсько-полі-
тичного діяча, видавця, мецената Є. Чикаленка (архів ім. Д. Антоновича УВАН у 
Нью-Йорку), куди їх передав з Німеччини професор П. Феденко, отримавши ці па-
пери від Ганни Євгенівни Чикаленко-Келлер (1884-1964). Архів, що потрапив до 
Нью-Йорка на початку 1960-х рр., був упорядкований В. Міяковським, який зробив 
з листів копії, підготував археографічний опис, подав деякі коментарі. На момент 
публікації листів (розквіт брежнєвської доби «торжества пролетарського інтерна-

199  Винар Л. На службі історичній науці: «Український історик», 1963-1988. Український історик. 
1988. Ч. 1-4 (97-100).  С. 6. 

200  Іваницька С., Єрмашов Т. Постать Сергія Єфремова на сторінках журналу «Український іс-
торик»: студії та документи. Історіографічні дослідження в Україні: зб. наук. праць. 2016. Вип. 26. 
С. 161-181.

201  Міяковський В. Листи С. О. Єфремова до Є. X. Чикаленка (редакція М. Антоновича). Український іс-
торик. Нью-Йорк;Торонто; Мюнхен, 1973. Т. 10. Ч. 3-4 (39-40). С. 146-156; 1974. Ч. 1-3 (41-43). С. 187-204; 1975. 
Ч. 1-2 (45-46). С. 136-143; 1975. Ч. 3-4 (47-48). С. 112-119. Листи датовані наступним чином: 23 травня до 30 червня 
1922 р., 5 серпня, 4 жовтня 1925 р.; 9 травня, 31 серпня, 17 вересня, 11 та 18 грудня 1926 р.; 27 січня - 29 березня 1927 
р.; 26 лютого 1928 р. 
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ціоналізму» та боротьби з «буржуазним націоналізмом») у Радянській Україні в 
межах офіційної історіографії неможливо було неупереджено та документовано 
вивчати цей період. Архіви української еміграції були недоступні для науковців з 
материкової України. Друкований творчий доробок Єфремова як «ворога народу» 
було надійно заховано в спецсховищах бібліотек. Але «УІ» можна було там все ж 
таки надибати та ознайомитися з його текстами. 

Листування охоплює період від 23 травня 1922 р. до 26 лютого 1928 р. Епістоли 
С. Єфремова відбивають надзвичайно важливий, переломний період у його житті: 
сприйняття публіцистом і критиком реалій радянської влади, оцінки тоталітарно-
го режиму доби «воєнного комунізму» та НЕПу, перебіг українізації, реакцію на ре-
пресивні заходи влади, наміри Сергія Олександровича емігрувати, рефлексії щодо 
«Спогадів (1861-1907)» Євгена Чикаленка, інтенсивну й всепоглинаючу працю у 
ВУАН... Зміст листів Єфремова, у співставленні зі спогадами автора (які на той час 
були в рукописах), а також його однодумців по праці у політичних та культурних 
інституціях українства 1900-х рр. (Є. Чикаленка, О. Лотоцького, В. Леонтовича, 
Д. Дорошенка), дозволяє повноцінно реконструювати організаційний етап укра-
їнського модерного націєтворення. Вони містять унікальний просопографічний 
матеріал, подають маловідомі штрихи про життя С. Єфремова у добу україніза-
ції, свідчать про його життєві й творчі плани. Значну цінність мають примітки, 
власноручно зроблені Міяковським, що був знайомий з Єфремовим по праці в 
ВУАН. Не менш важливими є коментарі упорядника епістолярію М. Антоновича. 
Дослідники ХХІ ст. мають бути вдячні за подані цими визначними діаспорянами 
зернини дорогоцінної інформації. 

Звірені з автографами й ретельно прокоментовані І. Старовойтенко (Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського), ці листи були 
відтворені у виданні «Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування, 1903-1928 
роки» (Київ: Темпора, 2010)202. У розлогих примітках дослідниці (відомого епісто-
лографа і текстолога), які, безперечно, становлять самостійний науковий інтерес, 
були використані матеріали українських архівосховищ (Інституту рукопису НБУВ 
НАНУ, Інституту архівознавства НБУВ НАНУ та ін.), мемуари, щоденники (пе-
редусім двох кореспондентів - Чикаленка та Єфремова), нарешті, сучасна фахова 
література з проблем громадсько-політичного життя України. Це посприяло роз-
гляду листів Єфремова в новому, збагаченому маловідомими фактами й інтерпре-
таціями, історико-літературному контексті. 

Поява двох наступних матеріалів припадає на важливу дату - 100-річний 
ювілей з дня народження С. Єфремова. У розвідці Марка Антоновича «До вза-
ємин М. С. Грушевського з С. О. Єфремовим» змальована історія стосунків цих 
двох видатних інтелектуалів й лідерів українського руху, простежено передумо-
ви й причини зародження, критичні фази й далекосяжні наслідки конфлікту, що 
розгортався між ними впродовж 1906-1924 рр. «Ворожнеча ця перетривала смерть 
Грінченка, визвольні змагання і загострювалася ще й політичними розходження-
ми, а зокрема поверненням Грушевського в 1924 році на Україну» 203. В подальшо-
му проблема, сформульована М. Антоновичем, була детально досліджена в працях 

202  Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування, 1903-1928 роки / Упоряд. та вступ. ст. І. Старовойтенко; 
наук. ред. Н. Миронець; НАН України [та ін.]. Київ : Темпора, 2010. С. 201-260, 269-276, 279-281, 285-288, 291-292, 
294-296, 298-99, 301-303, 306-307, 310-312, 316-317. Цій публікації передувало видання: Листи Євгена Чикаленка з 
еміграції до Сергія Єфремова (1923-1928 рр.) / Упор. Старовойтенко І. Київ, 2003. 107 с. 

203  Антонович М. До взаємин М. С. Грушевського з С. О. Єфремовим. Український історик. 1975. 
Ч. 1-2 (45-46). С. 94. 
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нової генерації істориків (передусім в роботах І. Гирича й Р. Пирога). 
Великий інтерес для єфремознавців становить мемуарний нарис Лева 

Устимовича (Юстимовича) Биковського «Мої зустрічі з Сергієм Єфремовим (Жмут 
спогадів)»204. Л. У. Биковський (10 (23) квітня 1895, Вільховець - 11 січня 1992, 
Денвер) - український бібліограф, книго- та бібліотекознавець, історик, журна-
ліст, мемуарист, творчу спадщину якого складають понад 450 наукових праць205. 
Впродовж свого життя він намагався нотувати відомості про зустрічі з видатними 
представниками української та іноземної науки, що мали вплив на його світогляд 
і діяльність. До цієї плеяди «значущих Інших» належав й Сергій Олександрович 
Єфремов, «відданий патріот і організатор української науки». За словами мемуа-
риста, «зустрічі з цією скромною, привітною та розсудливою особою були в мене без-
посередніми (тобто особистими) й посередніми (через твори, обставини та події). Ці 
часткові згадки про «зустрічі» з С. Єфремовим обіймають майже півстолітній про-
міжок часу, від 1911 до 1961 pp. Вони були коротшими й довшими, іноді частіше чи 
рідше, але завжди залишали по собі добре враження та тривалі, будуючі наслід-
ки»206. Коли юнак від’їздив на початку літа 1913 р. на вакації у Звенигородщину, ді-
ячі Петербурзької громади передали через нього довірочний лист С. О. Єфремову у 
Київ, якого не хотіли, з цензурних причин, пересилати поштою. Студент «охоче по-
годився на це доручення, пишався ним, тішився з нагоди особисто пізнати автора 
«Історії українського письменства», яку перед тим вже був придбав в Українській 
книгарні (Базарі) на власність і зачитувався нею. По 36 годинах їзди поспішним 
поїздом я опинився з північного, похмурого Петербургу в південному, соняшному 
Київі. ... На цей раз, учетверте, вже самостійно, я відвідував це винятково гарне й 
приємне мені місто. ... Довідався докладнішу адресу С. Єфремова й поніс йому ли-
ста від петербурзьких українців. Він мешкав недалеко, в тій же околиці, не пам’я-
таю вже при якій вулиці, в невеличкому старому двоповерховому дерев’яному домі. 
Хтось з жіноцтва, з родини Єфремових, відчинив мені двері»207. Биковський зали-
шив цінний опис кабінету та бібліотеки Єфремова, на який посилаються нині в 
своїх працях сучасні дослідники. «Чекаючи на С. Єфремова, я розглядався довкола, 
- пише автор. - Кімната була устаткована кількома простими меблями. Під вікном 
малий столик і якась квітка. Але особливу увагу мою притягла книгозбірня, роз-
ташована в кімнаті. Неглибокі полиці обснували всі її стіни від долівки по стелю. 
Вони були вщерть виповнені книжками й брошурами, здебільшого малого розміру 
й переважно без оправ»208. Мемуарист подає й опис зовнішності самого господаря: 
«Я його відразу впізнав зі світлин, що прикрашали його публікації: середнього рос-
ту, літ під сорок, з приємним, дещо ширшим обличчям і вусами, просто вдягнений». 
Показово, що Биковський після першої зустрічі «був під враженням не так самого 
С. Єфремова, як його засібної книгозбірні. Я мав її все в своїх очах, дивувався, як 
вона, така цінність, може міститися у тому старенькому, дерев’яному, висохлому 
домі, непевному з боку кожночасної пожежі? Ця думка муляла мене довший час»209. 

204  Биковський Л. Мої зустрічі з Сергієм Єфремовим (Жмут спогадів). Український історик. 1976. 
Ч. 1-4 (49-52). С. 103-109. 

205  Докладніше про постать мемуариста див.: Левко Устимович Биковський (1895-1992): біобі-
бліогр. нарис / НПБ України ; авт.-склад. Н. В. Казакова. Київ, 1996. 63 с.; Казакова Н. Книгознавець, 
публіцист, історик (До 115-річчя від дня народження Л. Биковського). Бібліотечна планета. 2010. № 
2. С. 16-19. 

206  Биковський Л. Мої зустрічі з Сергієм Єфремовим (Жмут спогадів).  С. 103. 
207  Там само. С. 104-105. 
208  Там само. С. 105. 
209  Там само. С. 105. 
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1.2. У витоків єфремознавства: публікації на сторінках  журналу... 

Друга зустріч відбулася 1918 р., коли у січні автор споминів повернувся під час 
Першої світової війни з російсько-турецького фронту у Київ та почав працювати в 
видавничому товаристві «Друкар» (секретар, згодом організатор філій, а потім за-
відувач продажем книг, центральною книжковою коморою й книгарнями у Києві, 
Ніжині та Житомирі). «Наслідком того нав’язав зносини з багатьма діячами в ца-
ринах української науки, культури й мистецтва. Усе це відбувалося у той час в 
калейдоскопічному темпі. Але з деякими з них все ж таки мав ближчі й більш 
тривалі взаємовідносини службового й товариського характеру. «Друкар» гуртував 
навколо себе переважно дві групи українських діячів: петербурзьку, звідкіля її 
перенесли у Київ (П. Балицький, Гр. Голоскевич, В. Міяковський, П. Зайцев та 
ін.) і київську, місцеву (К. Широцький, В. Модзалевський, Ю. Нарбут, С. Русова, 
М. Біляшевський, В. Кордт, Г. Житецький, С. Єфремов та інші). Всі вони вчащали 
до «Друкаря» на різні наради, засідання як видавці, автори, набували публікації, 
перепродували свої тощо. Згодом «Друкар» почав видавати, під ред. П. Зайцева, 
часопис «Наше минуле» (1918-1919), в якому й С. Єфремов містив і свої причин-
ки. При того роду нагодах впродовж 1918 року мені доводилось чимало разів зу-
стрічатися з ним. Він впізнав мене, але поза короткими речевими розмовами годі 
було нав’язати ближчий зв’язок через брак часу та різні інші причини»210. Щодо 
«Короткої історії українського письменства» Єфремова, яка вийшла друком саме у 
1918 р., Биковський пише, що він з комерційною метою набував її у значній кіль-
кості для «Друкаря», але все ж таки «більшого враження, після видання з 1911-го 
року», вона на нього не справила211. Від січня 1919 р. Л. Биковський перейшов 
працювати у Національну бібліотеку Української Держави (перейменовану зго-
дом у Всенародну бібліотеку України) при Українській Академії наук у Києві. 
Серед членів Комітету, що керували бібліотекою, був і академік С. О. Єфремов. Від 
того часу, впродовж 1919-1921 pp., Биковський багато разів службово зустрічався з 
С. Єфремовим, як «начальником». У споминах він свідчить, що Єфремов 

«... був одним з тих, що постійно опікувались Нац[іональною] Б[ібліоте]кою. Він 
увесь час приносив і дарував Б[ібліоте]ці окремо й пачками різні публікації та інші цін-
ні матеріяли. Першу книжку, що її урочисто було записано в інвентар Нац[іональної] 
Б[ібліоте]ки, подарував С. Єфремов. То був «Кобзар» Т. Шевченка, з дарчим надпи-
сом академіка С. Єфремова. Поза тим він посередничав у набуванні Нац[іональною] 
Б[ібліоте]кою книгозборів від родин колишніх членів «Київської Старої Громади», якої 
він сам був членом, та від інших українських діячів у Києві. ... Єфремов раз у раз відві-
дував Нац[іональну] Б[ібліоте]ку й давав вказівки в справах її комплектування, різні 
поради у її веденні та каталогізуванні книжок тощо»212. 

Востаннє Биковський бачив С. О. Єфремова в Києві на Першому 
Всеукраїнському Православному Церковному соборі, що відбувся 14-30 жовтня 
1921 р. та проголосив створення УАПЦ213. Брали участь у цій важливій події гро-

210  Там само. С. 105. 
211  Там само. С. 106. 
212  Там само. С. 106. «Книжний Вістник» Всенародної Бібліотеки України в Києві, в ч. 2, за квітень-червень 

1919 р. на с. 36 занотував серед отриманих дарів від С. Єфремова більше як 150 книжок, 70 брошур, чимало часопи-
сів та 25 малюнків. 

213  Див.: Білокінь С. Дослідження історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921-
1930-ті рр.) у незалежній вітчизняній та зарубіжній історичній літературі. Україна XX ст.: культура, 
ідеологія, політика: Зб. статей / Ред. В. М. Даниленко; Ін-т історії України АН України, 1993. С. 86-106; 
Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 14-30 жовтня 1921 р.: документи і ма-
теріали / Упорядники: Михайліченко Г., Пилявець Л., Преловська І. Київ - Львів: «Жовква», 1999. 560 с. 
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мадського життя також А. Кримський, П. Стебницький та інші діячі української 
науки й культури. 

Перебуваючи в еміграції, Л. Биковський впродовж 1928-1944 pp. працював у 
Варшавській Публічній бібліотеці. Керуючи в ній Відділом закупівель нових ви-
дань, подбав про те, щоб для українознавчої збірки бібліотеки надійшло найнові-
ше видання «Історії українського письменства» С. Єфремова. У Нью-Йорку в 1948-
1954 рр. автор неодноразово бував у місцевих українських книгарнях. Одного разу 
в книгарні «Сурма» він натрапив на двотомне видання «Історії українського пись-
менства» С. Єфремова 1924 р. (видавець - Я. Оренштайн) та негайно його придбав. 
«Воно було мені цінне не тільки своїм змістом, але й згадками про колишнього 
мого опікуна за київських часів»214, - коментує цей факт у своїх нотатках мемуарист. 

Остання сюжетна лінія твору стосується згадок автора про бесіду з професором, 
д-ром Марією Овчаренко на конференції УВАН у США восени 1954 р. після обгово-
рення її доповіді «Сергій Єфремов як шевченкознавець». В приватній розмові вини-
кло питання щодо постаті С. О. Єфремова як політика, зокрема про його діяльність 
у зв’язку з арештом у справі СВУ 1929 p. «Я відповів, що про громадсько-політич-
ну діяльність С. Єфремова замолоду знаю з відповідної літератури про нього. Але 
згодом, після зміни політичних обставин в Україні та після обрання його від січня 
1919 року академіком ВУАН у віці коло 43 літ, С. Єфремов, за моїх часів, по своїй 
вдачі тоді, наставленню й заінтересуванням зовсім на політика не надавався і ним 
не був. Вся його діяльність, за моїми спостереженнями, мала тоді тільки науковий 
та науково-організаційний характер»215, - пише мемуарист. Ця думка підтверди-
лася опублікованими 1997 р. щоденниковими записами С. Єфремова 1920-х рр. 
Він, хоч і не декларував публічно свого антибільшовизму та антикомунізму, все ж 
виразно дистанціювався від партійно-бюрократичних можновладців та співпраці 
з ними. І цей критицизм сповна виплескувався на сторінки його потаємного діарі-
уша... У 1905-1920 рр. політика цікавила Єфремова лише в креативному сенсі, як 
один із дієвих інструментів реалізації «проектів майбутнього», а не в сенсі боротьби 
за владу заради самої влади чи з метою задоволення власних лідерських амбіцій 
або стягання матеріальних статків. З початку 1920-х рр. в умовах комуністичного 
режиму й відсутності свободи слова про реальну й вільну від офіційної марксист-
сько-ленінської ідеології політичну діяльність годі було й думати - так що в даному 
випадку враження Биковського щодо демонстративного аполітизму й апартійності 
Єфремова у радянську добу можна вважати достовірними. 

Завершується спогад Биковського описом величезної пожежі в бібліотеці АН 
УРСР («Державна Публічна Бібліотека Академії Наук УССР», як її в тексті іменує 
Биковський), що сталася 2 травня 1964 р. Тоді загинула значна частина цінної 
книгозбірні Єфремова: «Від пожежі й води під час «рятування» Бібліотеки нав-
мисне був знищений переважно її УКРАЇНСЬКИЙ ВІДДІЛ з його архівними та 
унікальними книжними збірками, опрацьованими й неопрацьованими. Серед тих 
цінних збірок була й книгозбірня та архіви академіка С. Єфремова. Доля її відтоді 
нам невідома»216. 

Слід також відзначити насичену влучними спостереженнями й міркування-
ми, надруковану в 1980 р. на сторінках «УІ» розвідку патріарха українського літе-
ратурознавства Юрія Бойка (Блохина) «Тарас Шевченко в насвітленні Сергія 

214  Биковський Л. Назв. праця. С. 107. 
215  Там само. С. 108. 
216  Там само. С. 108. 
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Єфремова»217. Ця праця поглиблює дослідження автора в царині вивчення лі-
тературно-критичної спадщини академіка218. Більшість тез, сформульованих 
Ю. Бойком щодо змісту та спрямованості шевченкознавчих студій С. Єфремова, 
не втратили наукової цінності дотепер. Головне завдання Єфремова в осягненні 
доробку Кобзаря до 1917 р., це, на думку дослідника, - «встановлення, на основі 
даних біографії, творчости й історичного тла духовної фізіономії Шевченка...»219. 
Марксистський постулат класовості Єфремову «зовсім чужий»220, але увага до 
соціальної природи творчості Шевченка, розуміння ролі його поезії у боротьбі з 
кріпацтвом є у Єфремова надзвичайно глибокою. Ю. Бойко проникливо писав 
про те, що Єфремов бачив «саме в універсальній етичній поставі, далекій від 
класової моралі, послідовний зв’язок між Шевченковим антикріпосництвом і 
політичним радикалізмом...»221. На думку дослідника, «Єфремов немов би за-
кликає своїх сучасників до гідности, до принциповості і безстрашности в по-
ставі супроти ворога. Ці слова могли хвилювати громадянство незадовго до ви-
буху національної революції, але вони не менш актуально звучать і сьогодні, 
коли досвід наших шестидесятників на Україні завершується, з одного боку, 
готовністю витримати Голготу, а з другого, - впасти в обивательщину або й у 
зраду...»222. Зауважимо, що це спостереження літературознавця щодо мораль-
но-етичної спрямованості єфремовської спадщини є значущим й для сучасного 
українського соціуму. Так само, як і помічені вченим паралелі між єфремов-
ським розумінням Шевченка та тлумаченням спадщини Кобзаря інакомис-
лячими патріотами радянсько-брежнєвської доби: «Наші дисиденти попросту 
власним зусиллям дійшли точнісінько до тих-таки висновків про Шевченка, 
до яких дійшов Єфремов, і моральну Шевченкову поставу прийняли за свою»223. 

Ю. Бойко подає власну періодизацію шевченкознавчих студій С. Єфремова, 
підкресливши, що революція 1917 р. була для нього «початком нового етапу 
його шевченкознавчої праці». Після прийняття Єфремова в дійсні члени ВУАН 
розпочинається новий, «академічний» етап його студій. «Розвідки Єфремова, 
які припадають на період його діяльності в Академії, носять наскрізь науковий 
характер, хоч і не бракує їм чуттєвого захоплення, з яким Єфремов завжди під-
ходив до Шевченка»224. Ю. Бойко наголошує, що Єфремов «став жертвою терору 
саме тоді, коли він на повну міру розгортав свою шевченкознавчу міць»225, не 
проминувши можливості зазначити важливість інтеграції єфремовської спад-
щини в культурну свідомість українства й зауваживши, що «наше завдання є 
ясне - відгорнути зі спадщини Єфремова порох забуття й привернути наново 

217  Бойко Ю. Тарас Шевченко в насвітленні Сергія Єфремова. Український історик. 1980. № 1-4. 
С. 45-57; Перевидано: Бойко-Блохин Ю. Вибране. Т. 3.  Мюнхен, 1981. С. 349-362. 

218  Вперше Ю. Бойко свої міркування щодо сприйняття С. Єфремовим творчості Т. Шевченка 
оприлюднив 1976 р. у Нью-Йорку, на Пленарній науковій конференції УВАН до 100-річчя з дня народ-
ження академіка. Стаття «Літературознавча та літературно-критична методологія Сергія Єфремова» 
опублікована в журналі «Сучасність» (1976. № 10. С. 32-51) та перевидана в «Вибраних працях» 
Ю. Бойка (Київ : Медекол, 1992. С. 182-203). 

219  Бойко Ю. Тарас Шевченко в насвітленні Сергія Єфремова. Український історик. 1980. № 1-4. 
С. 46. Також див. с. 49-51. 

220  Там само. С. 46. 
221  Там само. С. 47. 
222  Там само. С. 45-57. 
223  Там само. С. 48. 
224  Там само. С. 52. 
225  Там само. С. 57. 
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його вклад у вічну скарбницю української культури»226. 
До 120-річчя з дня народження академіка на сторінках «УІ» вперше в укра-

їнському перекладі Олександра Рибалки з’явилася стаття С. Єфремова «На 
страже национального достоинства: к характеристике публицистической дея-
тельности проф. М .С. Грушевского»227. Ця праця була надрукована у 1916 р. у 
кн. 12 часопису «Украинская жизнь» (Москва) до 50-річчя М. С. Грушевського, 
який тоді, у часи Першої світової війни, за звинуваченням у «мазепинстві» та 
«шпигунстві» на користь Австро-Угорщини перебував на засланні (Симбірськ, 
Казань, Москва). Стаття С. Єфремова містить важливі тези, які дозволяють ре-
конструювати його світогляд. С. Єфремов висловлює свої думки про місце пу-
бліцистики у суспільно-політичному житті Російської імперії, констатує зміну 
ситуації у роки революції 1905-1907 рр., окреслює два типи публіцистів («публі-
цисти-фотографи» та «публіцисти-мистці», «публіцисти-соціологи»)228. 

Важливою для висвітлення місця й ролі С. Єфремова у середовищі ле-
гально-народницької еліти на межі століть є аналітична праця І. Гирича 
«М. Грушевський і С. Єфремов на тлі суспільно-політичного життя кінця XIX 
- 20-х років XX століття» (УІ. 1996. № 1-4)229. Дослідник датує факт знайомства 
між Грушевським та Єфремовим початком 1890-х років, у час навчання остан-
нього в Київській духовній семінарії, акцентуючи, що на той момент вони пе-
ребували на різних щаблях суспільно-політичної ієрархії (Грушевський - моло-
дий лідер та перспективний історик, Єфремов - громадський діяч-початківець 
та літератор)230, простежує визрівання публіцистичного таланту Єфремова, ро-
блячи припущення, що саме Грушевський сприяв його становленню як публі-
циста231. Цікавою є також думка дослідника щодо різниці літературних смаків 
обох діячів: «... Хоч обидва і були народниками, різниця у баченні сучасного 
літературного процесу відчувалася досить виразно. М. Грушевському мало ім-
понував народницький критично-публіцистичний підхід С. Єфремова в оцін-
ці літературної продукції. Обидва вони були вихованцями й продовжувачами 
старогромадівських традицій і тому оцінювали художній твір з погляду його 
суспільного звучання та відповідності культурно-політичним завданням укра-
їнської нації, як нації селянської... С. Єфремов був вірний цій народницькій на-
станові протягом всього життя. Що ж до М. Грушевського, то він видається нам 
більш «плюралістичним» поціновувачем літературної творчості...»232. В праці 
І. Гирича простежено зв’язки молодогромадівської течії наддніпрянців з галиць-
ким «П’ємонтом», проаналізовано співпрацю М. Грушевського й С. Єфремова 
над прискоренням політизації українського громадського життя (1894-1905 
рр.), розглянуто поборення «соборницьким» напрямом М. С. Грушевського в 
революційний період 1905-1907 pp. «партикуляристських тенденцій» наддні-
прянської течії, одним із лідерів якої називається С. Єфремов, стосунки обох 

226  Там само. С. 57. 
227  Єфремов С. На сторожі національної гідності. До характеристики публіцистичної діяльності професора 

М. С. Грушевського / Переклад Олександра Рибалки (за правописом 1929 р.). Український історик. 1995. Т. 32. № 4 
(124-127). С. 167-179. Вміщена в рубриці «Грушевськознавство». 

228  Єфремов С. На сторожі національної гідності. До характеристики публіцистичної діяльності професора 
М. С. Грушевського. С. 167-169. 

229  Гирич І. М. Грушевський і С. Єфремов на тлі суспільно-політичного життя кінця XIX - 20-х рр. XX ст. 
Український історик. 1996. № 1-4. С. 142-187. 

230  Там само. С. 143-144. 
231  Там само. С. 145. 
232  Там само. С. 146. 
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діячів у період 1907-1912 рр., громадсько-політичні і літературні взаємини на-
передодні та в роки Першої світової війни. Щодо революційного 1905 року, то 
його І. Гирич вважає «апогеєм позитивних стосунків» між великим істориком 
і Єфремовим233. Політична ситуація відкривала нові можливості для україн-
ського культурного життя. М. С. Грушевський був цілком задоволений та заці-
кавлений Єфремовим як літератором і як політиком. Більш того: історик, аби 
відвернути літературознавця від співробітництва в російськомовних виданнях, 
згодився виплачувати С. О. Єфремову гонорар у тому розмірі, який платила 
редакція «Киевской старины» - 25 крб. за аркуш друку, але з умовою, що стат-
ті будуть оригінальними, спеціально написаними для «ЛНВ». Власне, це була 
пропозиція самого Єфремова, на яку погодився історик як редактор журналу234. 
Іншою спільною справою була «спроба політичної організації свідомих укра-
їнців Великої України», сприяння консолідації Української радикально-демо-
кратичної партії (серпень - грудень 1905 р.). В ці процеси був активно залуче-
ний і Грушевський235. 

Висвітливши кардинальну різницю між політичними курсами, які в 
роки Української національно-демократичної революції сповідували Єфремов 
як лідер Української партії соціалістів-федералістів («консерватизм») та 
Грушевський як провідний діяч Української партії соціалістів-революціонерів 
(«лівизна»), змалювавши негативну реакцію Єфремова та національно-свідо-
мих кіл Києва на повернення Грушевського з еміграції, сприйняте як «капіту-
ляція, визнання М. Грушевським більшовицької окупації України», дослідник 
логічним чином переходить до детального аналізу стосунків вчених в академіч-
ний період буття - 1924-1929 рр.236. Позицію Грушевського щодо української вер-
сії більшовизму І. Гирич кваліфікує як «еволюціоністичну», позицію Єфремова 
як «безкомпромісну»237. Процитовано цікаві спомини Людмили Івченко, яка 
називала Грушевського «єдиною світлою постаттю» тоді, коли розгортався зло-
чинний процес СВУ: «Чи сварився він з С. О. Єфремовим, чи ні - але він не ки-
нув каменем на Єфремова, коли той опинився за ґратами...» (Нові дні. Торонто, 
1966. Ч. 126-127). 

Відтепер, коли знову спалахують дискусії щодо федералізму та самостій-
ництва як двох альтернативних напрямків українського руху, цікавою є думка 
дослідника про те, що і Грушевський, і Єфремов, хоча й обидва народницько-
го спрямування й світосприйняття, вже з кінця ХІХ ст. були «самостійника-
ми», але «вважали це справою нездійсненою в часах тоді ще кволого новітнього 
українського суспільства»238. В процесі революції 1917-1920 рр. вони остаточно 
прийшли до розуміння необхідності державної незалежності України. Але 
Грушевський у 1917 р. «діяв рішучіше за С. Єфремова у сфері автономізації й 
усамостійнення українського життя від Росії». Єфремов модернізував програ-
му УПСФ в 1918 р., зазначивши, що федералізм нині розуміється як всеєвро-
пейська спілка, у якій Україна є самостійною державою. Обидва негативно по-
ставилися до гетьманату П. Скоропадського. Дещо різнилося їх ставлення до 

233  Там само. С. 148. 
234  Там само. С. 150. 
235  Там само. 
236  Там само. С. 171-183. 
237  Там само. С. 176. 
238  Там само. С. 184. 
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С. Петлюри й польсько-української угоди 1920 р.239. 
Щодо ставлення обох діячів до більшовизму, І. Гирич переконливо дово-

дить, що в 1924-29 рр. позиція Грушевського була компромісною: він «змуше-
ний був вести подвійну гру», одночасно постійно засвідчуючи свої національ-
но-демократичні погляди на противагу більшовицькій ідеології, виявляючи в 
науковій діяльності «неабияку мужність і принциповість». Єфремов же, почи-
наючи з 1917 р. і до кінця свого вільного буття, займав непримиренну позицію 
щодо більшовизму. Надія на примирення між цими двома велетнями духу, яка 
з’явилася 1924 р., виявилася, за словами дослідника, «примарною»240. І все ж 
таки І. Гирич виважено підсумовує, що не слід нині перебільшувати конфлікт 
Грушевського й Єфремова: «Одна річ - особисті амбіції, а на них мав право як 
М. Грушевський, так і С. Єфремов, зовсім інша - інтереси справи, яка завжди 
ними ставилася на перше місце»241. 

У 2000-ті рр. на сторінках «УІ» не з’являлося спеціальних публікацій, при-
свячених С. Єфремову. Але подекуди зустрічалися принагідні згадки і поси-
лання. Наприклад, у публікації С. М. Кіржаєва «З листів Михайла Слабченка 
до Олександра Оглоблина»242 у листі за 1926 р. (без конкретної дати: «не раніше 
лютого й не пізніше квітня») читаємо: «Н. Б. Відчинити думаю в Одесі Наук. 
Т-во, посилав до УАН все, що треба, обіцяють підтримати й, думаю, підтрима-
ють, бо обіцяв поміч Єфремов, людина дуже гарна» 243. 

У статті історика В. Ф. Верстюка «Російська революційна демократія: 
рефлексія на український національний визвольний рух у 1917 р.»244 містять-
ся згадки про С. О. Єфремова в контексті розповіді про делегацію Української 
Центральної Ради (УЦР) до Петрограда 245. 

Згадки про С. Єфремова і посилання на нього містяться також у тексті що-
денника М. Грушевського за 1904-1905 рр. 246. Ще один фрагмент про С. Єфремова 
на сторінках «УІ» знаходимо в статті Олександра Оглоблина «Як большевики 
руйнували українську історичну науку»247. 

Вочевидь, різножанрові матеріали про С. О. Єфремова, оприлюднені за ос-
танні десятиріччя на сторінках «УІ», не лише започаткували традиції науко-
вого єфремознавства як міждисциплінарного напрямку гуманітаристики, але 
й стали його «золотим фондом», важливим джерелознавчим ресурсом. Свого 
часу ці праці прискорили відродження української історичної науки й літера-
турознавства після довгого періоду комуністичного фальсифікаторства і за-
мовчування, завдяки ним молодші покоління нашої діаспори не забули про 

239  Там само. С. 184-185. 
240  Там само. С. 186-187. 
241  Там само. С. 175. 
242  Кіржаєв С. З листів Михайла Слабченка до Олександра Оглоблина. Український історик. 2000. № 1-3. 

С. 280-303. 
243  Там само. С. 284. 
244  Верстюк В. Російська революційна демократія: рефлексія на український національний визвольний рух у 

1917 р. Український історик. 2003. № 1-5. С. 239-265. 
245  Там само. С. 251. 
246  Грушевський М. Щоденник: [1904-1905] / Упоряд., комент. І. Гирич, О. Тодійчук. Український іс-

торик. 2006-2007. № 4 (172) / 1-2 (173-174). С. 15-74. Згадки про С. О. Єфремова і поклики на нього див.: 
Грушевський М. Щоденник: [1904-1905]. С. 54, 56, 57, 59. Також див.: Гирич І. Михайло Грушевський 
в 1904-1905 рр. (за його щоденником) / Грушевський М. Щоденник: [1904-1905].  С. 75-94. Згадка про 
С. Єфремова - на с. 89. 

247  Оглоблин О. Як большевики руйнували українську історичну науку (За ред. Л. Винара). 
Український історик. 2000. № 1-3 (144-146). С. 16-53. 
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вклад цього визначного діяча в інтелектуальний набуток світового українства. 
Актуалізовані в просторі історіографічних студій, вони й надалі слугуватимуть 
надійним підґрунтям для подальшого розвитку єфремознавства, пробудження 
інтересу нових поколінь дослідників. 

1.3. Образ та діяльність С. Єфремова-публіциста
в українській пострадянській гуманітаристиці

Щоб повною мірою осягнути реальні здобутки й проблематику єфремознав-
ства доби «перебудови» та пострадянської доби, слід ближче розглянути рефлексії 
істориків, філологів, політологів, фахівців із історії педагогіки та соціальних кому-
нікацій над публіцистичною спадщиною С. Єфремова 1898-1920 рр. 

В Україні легітимація постаті С. Єфремова в науковому просторі гуманітар-
них студій розгорнулася наприкінці 1980-х рр. Біографічний, літературознавчий, 
суспільно-політичний аспекти діяльності вченого одними з перших почали розгля-
дати М. Жулинський, Р. Міщук, М. Наєнко, Е. Соловей, В. Поліщук, Ю. Шаповал, 
А. Болабольченко, В. Верстюк, Г. Касьянов, Ю. Левенець, В. Шмельов, Н. Шумило 
та ін. На початку 1990-х рр. і надалі нечисленними окремими виданнями та ури-
вками у друкованих ЗМІ виходили деякі вибрані праці вченого: публіцистика, 
академічні літературознавчі дослідження, щоденники, мемуари, епістолярій. В 
Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ було задекларовано проект видан-
ня 8-томника його наукової спадщини (також тут існує внутрішньоінститутська 
літературна премія ім. С. Єфремова). У краю, де народився видатний історич-
ний діяч, на базі Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
за ініціативою професорів М. Наєнка та В. Поліщука було започатковано тради-
цію Всеукраїнських Єфремовських читань, видано декілька збірок праць. 2006 р. 
Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського провела наукову конференцію на 
честь його 130-річчя, і тоді ж було видано Указ Президента України «Про вшану-
вання пам’яті Сергія Єфремова». 

Стосовно сучасних археографічних надбань єфремознавства, слід визнати, що 
до 2014 р. загалом перевидань праць С. Єфремова було небагато (подається далі 
за хронологією): 

1) Єфремов С. За рік 1912-й. Під обухом. Більшовики в Києві. Київ : Вид-
во «Орій» при УКСП «Кобза», 1993. 136 с. (Спадок) / Передмова «Сергій Єфремов. 
Шлях на Голгофу» А. А. Болабольченка248. 

2) Єфремов С. Літературно-критичні статті. Київ : Дніпро, 1993. 351 с. (Сер. 
«Укр. літ. думка») / Вступ. стаття та коментарі: Е. Соловей249. 

3) Єфремов С. Історія українського письменства. Київ : Femina, 1995.  688 с. 
4) Єфремов С. Щоденники, 1923-1929 / Упоряд. О. І. Путро та ін. Київ : Газета 

«Рада», 1997. (Бібліотека газети «Рада»: Мемуари). 848 с. 
5) Єфремов С. Вибране: Статті, наук. розвідки, монографії. Київ : Наукова 

думка, 2002. 760 с.250 
6) Єфремов С. Шевченкознавчі студії. Київ : Україна, 2008. 365 с.251 

248  Містить 28 статей С. Єфремова.
249  Містить 20 праць.
250  Містить 16 наукових розвідок.
251  Не містить розділу про Т. Шевченка з «Історії українського письменства» та студій, опубліко-

ваних у виданнях з позицій 2 і 5.
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6) Єфремов С. Початок нової доби: «Радівська» публіцистика: Березень - сер-
пень 1917 р. / Упор. М. І. Цимбалюк. Київ : Просвіта, 2011. 382 с. 

7) Єфремов С. Щоденник (1.01.1895 - 4.02.1896). Про дні минулі: спогади 
(1876-1907) / Упорядкув., вступ. ст. І. Гирича. Київ : Темпора, 2011. 790 с.252

8) Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.): У 2-х т. Київ 
: Дух і літера, 2014. 

Також деякі статті С. О. Єфремова друкувалися в періодичних і книжко-
вих виданнях (наукових і громадських). Наприклад, таких, як: «Матеріали з іс-
торії національної журналістики Східної України початку ХХ століття» (Уклад. 
Н. М. Сидоренко, О. І. Сидоренко. Київ : Дослідницький центр історії української 
преси, 2001. 448 с.), «Потужна сила рідного слова» (Полтава, 2005. 444 с.). Окремі 
статті Єфремова оприлюднені у збірнику «Український національно-визвольний 
рух. Березень-листопад 1917 р.: документи і матеріали» (упорядник В. Верстюк та 
інші) (Київ, 2003). До 100-річного ювілею Української революції деякі публікації 
С. Єфремова розміщені на сайті «Історична правда» в розділі «Українська револю-
ція: 100».

За підрахунками Т. Єрмашова, до 2007 р. бібліографія україномовних праць 
про С. Єфремова нараховувала щонайменше 650 назв253. Більше сотні публікацій 
з’явилося й у 2008-2018 рр. І все ж, незважаючи на те, що про С. Єфремова напи-
сано чимало, публіцистика продовжує становити найменш досліджену частку його 
творчого доробку. Звичайно, кожний автор, який пише про політичне життя, куль-
турні й видавничі справи України, про літературний процес, про шевченкознав-
ство, про спілкування діячів «українства» модерної доби, про стосунки інтелектуа-
лів і влади, змушений тим чи іншим чином звертатися до постаті С. Єфремова, яка 
перебувала від початку ХХ ст. і до середини 1920-х рр. у центрі громадського життя 
Наддніпрянщини. 

Щодо дисертаційних робіт, зазначимо, що детальне вивчення діяльно-
сті С. Єфремова розпочалося у кандидатському дослідженні І. Гирича (1995), 
де публіцист й критик розглядався як одна з постатей у київському оточенні 
М. Грушевського254. Згодом І. Гирич більшу частину своїх єфремознавчих студій 
об’єднав у збірці «Між наукою і політикою. Історіографічні студії про вчених-кон-
цептуалістів» (Тернопіль: Богдан, 2012. 488 с.). Це статті, надруковані в 1993-
2012 рр. у різних виданнях: «Лідер наддніпрянського народництва», «Мемуари 
С. Єфремова про українське суспільне життя на межі XIX-XX ст.», «Із племені тита-
нів: дійсний член НТШ Сергій Єфремов», «Публікації С. Єфремова в газеті «Нова 
Рада», 1917-1919 рр. (за архівним примірником з бібліотеки літературознавця)».

У 1997 р. С. Приколота захистила дисертацію «Бібліографічний аналіз твор-
чої спадщини С. Єфремова». Через призму мовознавства розглянули спадщину 
академіка лінгвісти Ж. Колоїз (1996), Л. П’яста (Супрун) (1998), Н. Мазур (2006). 

252  Див.: Іваницька С. Г. Єрмашов Т. В. [Рец.]: Єфремов С. Щоденник: Про дні минулі (спогади). 
/ Упор., вступ. ст. І. Гирича. К.: Темпора, 2011. Український історичний журнал. Київ : Ін-т історії 
України НАНУ, 2013. № 1. С. 221-229; Стариков Г. Юнацький щоденник Сергія Єфремова. URL: http://
www.historians.in.ua/index.php/statti/436-hryhorii-starykov-yunatskyi-shchodennyk-serhiia-yefremova. 
Вперше спогади «Про дні минулі» були опубліковані В. П. Плачиндою у 2002-2004 рр. в альманасі 
«Молода нація».

253  Єрмашов Т. В. Сергій Єфремов (1876-1939): Біобібліографічний покажчик. Молода нація. 
2007. № 2 (43). С. 206-256; 2008. № 1 (46). С. 106-115. 

254  Гирич І.Б. Архів М. Грушевського як джерело для вивчення діяльності визначних постатей 
українського руху (М. Грушевський, С. Єфремов, В. Липинський, В. Василенко) : автореф. дис. ... канд. 
іст. наук: 07.00.06. Київ, 1995. 24 с.
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Продуктивну працю вченого в галузі шевченкознавства вивчила О. Меленчук 
(Бурдега) (2010). Політичні погляди С. Єфремова в контексті його громадської ді-
яльності висвітлила в своїй дисертації з політології Н. Бойко (2009). Окремі аспек-
ти громадсько-політичної діяльності описали в своїх дисертаційних роботах істори-
ки О. Лебедєва (Крикуненко) (2009) та Л. Могильний (2012). 

Увагу сучасних авторів привертають сюжети, пов’язані із співробітни-
цтвом С. О. Єфремова з такими виданнями, як «Літературно-науковий вістник», 
«Киевская старина», «Нова громада», «Рада», «Нова рада». Як відзначає І. Гирич, 
надзвичайно значущим за кількістю й змістом є доробок С. Єфремова у часопи-
су «Літературно-науковий вістник». Серед авторів «ЛНВ» за кількістю написаного 
Сергій Олександрович не мав собі рівних, у 1898-1907 рр. розмістивши у ньому 387 
статей. Для порівняння - редактори ЛНВ надрукували менше, хоча працювали для 
журналу довше: І. Франко - 330, М. Грушевський - 200, Д. Донцов - 230 публікацій. 
Феноменальна працездатність С. Єфремова дійсно вражає, зауважує І. Гирич255. 
«ЛНВ» став для С. Єфремова «полігоном, на якому відточувалося найкраще перо 
української публіцистики дореволюційного часу і періоду визвольних змагань...»256. 
До того ж публіцист намагався пожвавити це видання академічного плану, так само, 
як пожвавлював разом із В. Доманицьким хроніку у журналі «Киевская старина». 
Нотатки С. Єфремова, вміщені в рубриках «З науки і письменства», «Літературні ві-
сті і зауваги», «З громадського життя», «Театр і штука», «Бібліографія і персоналії», 
переважно невеликі за обсягом. Він був «майстром короткого жанру» 257. В «ЛНВ» 
є й декілька його об’ємних полемічних праць («Бонавентура в українській літера-
турі: уваги читача», 1905; «Наука темних людей», 1905; «Національне питання в 
Норвегії: Пам’яти незабутнього учителя О. Кониського», 1902). 

На сторінках «Записок НТШ» С. Єфремов друкував з 1898 р. головним чином 
рецензії й огляди періодичних видань. Також оприлюднив (із передмовою) новоз-
найдений автограф Т. Шевченка (1905). У 1907-1913 рр. він фактично припинив 
свої творчі контакти з виданням, лише двічі (у 1907 та 1917 рр.) повертаючись до 
співробітництва в ньому. 

Згадки про публіцистичну діяльність С. Єфремова у зв’язку з видавництвом 
«Вік» містять праці Т. Єрмашова258 та В. Хоню259. Деякі видання публіцистичної серії 
«Наші справи», початок якій поклала брошура С. Єфремова «Літературний намул 
(Про В. Винниченка)» (1908), побачили світ як «відбитки» статей із «Киевской ста-
рины», «Літературно-наукового вістника», «Ради». Серед них тексти С. О. Єфремова 
«Фатальний вузол» (1910, № 10) і «Серед сміливих людей. З сучасного письменства» 
(1911, № 11). Проблему «Сергій Єфремов та цензурне законодавство Російської ім-
перії» вивчала О. Надточий. 

255  Гирич І. Із племені титанів: дійсний член НТШ Сергій Єфремов / Гирич І. Між наукою і по-
літикою. Історіографічні студії про вчених-концептуалістів. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 
2012. С. 173. 

256  Там само. С. 175. 
257  Там само. С. 174. 
258  Єрмашов Т. В. Співпраця Сергія Єфремова і Василя Доманицького у видавництві «Вік». 

Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина: Збірник праць учасників наукового 
семінару, проведеного з нагоди 100-річчя від часу смерті вченого, 14-15 вересня 2010 р. Черкаси, 2011. 
С. 203-207. 

259  Хоню В. В. Публіцистичні виступи співробітників видавництва «Вік» (1894-1919) у контексті 
формування засад національно-культурної діяльності в Україні. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.
php?act=article&article=2230; Хоню В. В. Організаційно-методичні засади роботи українських видавців 
кінця ХІХ - поч. ХХ ст.: (на прикладі київського видавництва «Вік»). Київ : НТУУ «КПІ», 2000. 48 с. 
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Особливе місце у доробку С. Єфремова посідає публіцистика у першій україномов-
ній щоденній газеті Наддніпрянщини «Рада» (1906-1914 рр.), де він здійснював суттє-
вий вплив на формування напрямку часопису та як провідний співробітник опубліку-
вав кілька сотень статей260.  

На думку Миколи Цимбалюка, талант Єфремова-публіциста розквітнув повною 
мірою на шпальтах «Нової Ради». «Радівська публіцистика Єфремова цього періоду 
вражає не лише об’єктивністю, глибиною думки, образністю, жанровою палітрою, а й 
кількістю»261. За два роки, з 25.03.1917 по 11.09.1919 (лютий - серпень не виходила) у 
399 числах газети ним було опубліковано 808 матеріалів, багато з яких йшли по 3-5 
подач, тобто з продовженням. Були періоди (у 1918 р.), коли взагалі «Рада» наполо-
вину заповнювалася його матеріалами. Писав він і в деякі інші видання262. У стат-
ті «Відкриття єфремовської публіцистики» М. І. Цимбалюк звертає увагу на те, що «у 
публіцистиці він завжди використовував національно-демократичну ідею як нитку 
Аріадни, що безпомильно виводила його з найзаплутаніших лабіринтів політичного 
життя. Саме національний підхід і аналіз як складова синтезу визначають характер 
і особливості кожної його публікації. … Його матеріали - відбиток надзвичайно висо-
кого інтелектуального рівня» 263. М. І. Цимбалюк відзначає, що Сергій Олександрович 
у бурхливі дні революції 1917 р. в своїй діяльності органічно поєднував інформаційну, 
політичну й національно-патріотичну складові; був «прекрасно поінформованим про 
всі події (соціально-політичні, військові, міжнародні, культурні), що відбувалися у кра-
їні й світі». Він із перших днів революції опинився в епіцентрі політичної боротьби й 
державотворчих процесів - як член Центральної Ради, товариш (заступник) її голови - 
М. С. Грушевського; комісар у справах преси; з утворенням Генерального Секретаріату 

- генеральний секретар міжнаціональних справ; у травні 1917 р. у складі делегації ЦР 
і Військового Генерального комітету - учасник переговорів із Тимчасовим урядом щодо 
автономії України. Отже, «кожна його публікація - дорогоцінна сторінка літопису оче-
видця й активного учасника національно-визвольної боротьби…»264. 

За словами письменника А. Болабольченка, «Нова Рада» й оселя С. Єфремова 
стали місцем зустрічі однодумців, тих, що з перших днів не сприйняли більшовицької 
влади. «С. Єфремов гостро реагував на кожну подію, на кожне антидемократичне та 
антиукраїнське рішення більшовиків. Він з обуренням писав про заборону української 
вчительської спілки та переслідування української мови більшовиками й особисто 
Затонським... Про письменників, які одразу за пайки взялися славити новий лад, він 
говорив - «бутербродні письменники», а самого Леніна називав не інакше, як «маніа-
кальна голова»...»265.  Про вдачу С. Єфремова А. Болабольченко зауважує наступне: «... 
простою її не назвеш. Він був водночас людиною вразливою, іноді амбітною, і людиною 
врівноваженою, розсудливою, доброю.  Згадували про нього теж різне... С. Єфремов 
завжди знаходив можливість допомогти молодим письменникам... Іноді до нього 
зверталися навіть з дріб’язкових питань. ... Водночас С. Єфремов був складною, 

260  Про видання газети «Рада» див.: Кобинець А. В. Газета «Громадська думка» / «Рада» (1905-
1914 рр.): утвердження національної ідеї на тлі доби: Монографія. Запоріжжя : КПУ, 2010. C. 141, 144-
145, 147, 160, 188, 190.

261 Цимбалюк М. Апостол правди й волі. Єфремов С. Початок нової доби: радівська публіцистика 
/ Березень – серпень 1917 / Упорядник М. І. Цимбалюк. Київ : ВЦ «Просвіта», 2011. С. 19.

262  Там само.  
263  Цимбалюк М. Відкриття єфремовської публіцистики URL: http://slovoprosvity.org/2012/04/05
264  Цимбалюк М. Класик без жодної амбітності й славолюбія: До 135-річчя Сергія Єфремова. 

Слово Просвіти. 2011. № 45 (10-16 листоп.). С. 10. 
265  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Біографічний  нарис. С. 86-88. 
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непоступливою людиною, яка не міняє переконань, і це іноді відвертало від нього його 
сучасників... Найголовнішими рисами його вдачі були також рішучість та безкомпро-
місність. Багато що важили у визначенні його ставлення до людей особистісні домінан-
ти, але головним для нього були: любов до України, її народу, до рідної мови, до села, 
його звичаїв, до української літератури та її творців»266.

Владислав Верстюк всебічно проаналізував публіцистику С. Єфремова за на-
прямками «український національний рух, українсько-російські відносини, полі-
тична опозиція Центральної Ради до Тимчасового уряду, українська державність 
у всіх її різновидах, більшовицький та білий режими, зростаюча суспільна криза 
революції»267. У низці статей В. Верстюк розглянув наступні сюжети: «Центральна 
Рада і Тимчасовий уряд у публіцистиці Сергія Єфремова (березень - листопад 
1917 р.)» (Проблеми вивчення Української революції 1917-1921 років. 2012. Вип. 
7), «Гетьманський режим у публіцистиці Сергія Єфремова» (Проблеми вивчення 
Української революції 1917-1921 років. 2013. Вип. 9), «Сергій Єфремов проти Павла 
Скоропадського» (Український історичний журнал. 2013. № 3), «Більшовизм у ре-
волюційній публіцистиці. Сергія Єфремова 1917-1920 рр.» (Проблеми вивчення 
Української революції 1917-1921 років. 2014. Вип. 10). В. Верстюк доводить, що у 
світосприйнятті Єфремова «революція - це потужна зброя в руках добра у боротьбі 
зі злом і несправедливістю, це ефективний прискорювач прогресу, двигун суспіль-
ного руху вперед. Те, що демонструє революція після Жовтневого перевороту, біль-
ше схоже на столипінську реакцію, навіть перевершує її. Єфремов відмовляється 
приймати таку революцію, що грубу фізичну силу, терор зробили найвищим мі-
рилом усіх вартостей людського життя»268. Дослідник аргументовано резюмує, що 
Єфремов «не вірив у швидкі революційні перемоги, віддавав перевагу поступовим 
еволюційним змінам, вважав їх значно надійнішими, тому дуже скептично, холод-
но і відверто вороже ставився до більшовицького експерименту, вважав, що рано чи 
пізно він завершиться. Натомість його не покидала віра у майбутнє України…»269

Чернігівський історик В. Бойко вважає перспективним дослідження ставлен-
ня лідерів Української революції 1917-1921 рр. до питання владних відносин та 
зазначає, що «жодного разу ставлення С. Єфремова до влади як суспільного яви-
ща, безвідносно його політичних уподобань, не ставало самостійним предметом 
дослідження»270. Розглянувши відбиття у єфремовських публіцистичних текстах 
проблеми взаємодії влади й місцевого самоврядування у добу Української рево-
люції, автор зазначає, що «позитивні оцінки С. Єфремовим центральної влади - 
скоріше виняток, ніж правило. Такими виглядають перші кроки Тимчасового уря-
ду на початку його існування та, можливо, під час Корнилівського заколоту, а в 
випадку української влади - початок головування у Генеральному секретаріаті 
В. Винниченка, згодом - вступ Директорії до Києві, й, вже наприкінці революції, за-
хоплення С. Петлюрою. Загалом переважає критика, яка часом переходить до від-
вертого несприйняття, як за часів П. Скоропадського, або до такого відчайдушного 
кроку, як публікація «Листа без конверта», адресованого Ю. Коцюбинському»271. Це 

266 Там само. С.104-108.
267  Верстюк В. Революція 1917-1920 років у публіцистиці С. Єфремова / Єфремов С. Публіцистика 

революційної доби (1917-1920 рр.). У 2-х томах. Київ : Дух і літера, 2014. Т. 1. С. 5.
268  Верстюк В. Більшовизм у революційній публіцистиці Сергія Єфремова 1917-1920 рр. Проблеми 

вивчення Української революції 1917-1921 років: зб. наукових праць. 2014. Вип. 10. С. 12.
269  Там само. С. 31.
270  Бойко В. М. Місцеве самоврядування: погляд Сергія Єфремова. Проблеми вивчення історії Української 

революції 1917-1921 років: зб. наукових праць. 2012. Вип. 7. С. 114.
271  Там само. С. 114-115.
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закономірно, адже вихований у традиціях драгоманівського конституціоналізму 
та прудонівського анархізму С. Єфремов «звик почувати себе людиною сторонньою 
відносно влади... Інше пояснення такої реакції криється, на нашу думку, в пошані 
до процедури, до закону, що притаманна С. Єфремову. Навіть в умовах революції 
він прагне діяти правовими методами...»272. В. Бойко наступним чином узагальнює 
позицію Єфремова щодо відповідальності влади перед суспільством: прийняли 
рішення - то реалізуйте його, взяли владу - то захищайте її. Саме нездатність у 
багатьох випадках українських державних утворень та їх провідників застосува-
ти владу й виконати покладені на неї функції викликала найгострішу критику 
С. Єфремова273. У баченні історика С. Єфремов - «прибічник ґрунтовної роботи, роз-
рахованої на перспективу. Звідси його ставлення до сфери освіти, спроба привер-
нути увагу до економічних інтересів населення й критичне сприйняття різких дій 
у політиці. В цьому контексті зрозуміло, чому в випадку органів місцевого самовря-
дування, обраних на засадах загального, рівного, прямого i таємного голосування, 
тональність оцінок С. Єфремова різко змінюється, порівняно зі ставленням до дер-
жавної влади. Адже думи й земства, з їхньою увагою до місцевих справ, якраз й 
могли стати бажаним інструментом для втілення ідеалів С. Єфремова в життя»274. 

Як зазначає Тамара Демченко, публіцистичний доробок Єфремова револю-
ційної доби «давно і заслужено вважається одним з найяскравіших проявів інте-
лектуальної історії України початку ХХ ст.», бо це «правдива історія», закарбована 
на газетних шпальтах у вигляді розлогих статей, нарисів, виступів, споминів, пові-
домлень, інформаційних блоків, заміток, фейлетонів, реплік, але все ж таки серед 
жанрів єфремовських творів переважає есей. «Під його гострим і вправним пером 
будь-яка незначна річ набувала значення символу, і що цікаво, це символічне зна-
чення зберігається і донині». На підставі вдумливого читання текстів С. Єфремова 
авторкою робиться висновок про те, що Сергій Олександрович «був великим патрі-
отом, людиною пристрасною і водночас справедливою, спостережливою й обачною, 
налаштованою переважно скептично до влади»275. Т. П. Демченко виокремлює такі 
особливості публіцистики Єфремова революційної доби: україноцентричність у ви-
значенні пріоритетів, трактування федеративного устрою як «зручної й найменш 
небезпечної форми для дозрівання суверенітету», величезна увага до національ-
ного питання, пропагування заходів у царині духовності й культури, ставлення до 
журналістики як до важливої зброї в руках українських керманичів, києвоцентрич-
ність його газетних статей, сприйняття українсько-російських відносин як однієї з 
центральних проблем, оцінка більшовизму як реальної небезпеки для України276.

В науковій літературі узагальнено значення публіцистичної спадщини 
С. О. Єфремова як інформаційного ресурсу, накреслено напрямки її подальшого 
вивчення277. На погляд А. Нашкерського, С. Єфремова можна вважати «ідеологом 

272  Там само. С. 115.
273  Там само. С. 116.
274  Там само. С. 116-117. Також див. інші споріднені за змістом публікації автора: Бойко В. М. 

Сергій Єфремов та місцеве самоврядування доби української революції. Революції в Україні у ХХ - ХХІ 
століттях: співзвуччя епох: Матеріали ІІ наукової конференції (Одеса, 6 жовтня 2006 р.). Одеса : ОЮІ 
ХНУВС, 2006. С. 24-29; Бойко В. «Кругова порука» демократії та Сергій Єфремов. День. 2010. № 124-
125. 16 липня. 

275  Демченко Т. П. Українсько-російські взаємини крізь призму публіцистики С. Єфремова доби 
Української революції 1917-1921 рр. Розумовські зустрічі: зб. наукових праць. Чернігів, 2015. № 2. 
С. 183-184. 

276  Там само. С. 186-190.
277  Див.: Нашкерський А. Михайло Грушевський та Сергій Єфремов: дві концепції української 
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побудови системи української преси у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. 
Його теоретичні міркування створили підґрунтя для практичної діяльності відро-
дженої української журналістики. С. Єфремов уважав пресу головною трибуною, 
внутрішнім двигуном українського руху […] С. Єфремов не вважав, що традиції 
й концептуальні принципи системи української преси в Галичині мають бути ав-
томатично застосовані у процесі відродження періодики в Україні. Теоретичне об-
ґрунтування С. Єфремовим позиції і завдань української преси на початку ХХ ст. 
- вагомий внесок до національної науки про теорію та історію журналістики»278. У 
монографії з історії та теорії української журналістики Т. Трачук зосереджується 
на розбіжностях між С. Єфремовим та М. Грушевським щодо розбудови системи 
української преси279. Т. Дзюба, залучаючи поряд із іншими джерелами публіцисти-
ку С. Єфремова, здійснила спробу проаналізувати медіакомунікаційні реалії з точ-
ки зору формування національної української ідентичності, показати роль нової 
української преси у виробленні загальнонаціональної літературної мови. Медії в 
монографії Дзюби розглянуті в трьох іпостасях: як проекція націєтворчого й усього, 
що пов’язане з національним самоусвідомленням, як маркер національної іден-
тичності та чинник її структурування280. 

Слід зауважити вагомість біографічної тематики у публіцистиці С. О. Єфремова. 
Сам він подібний інтерес мотивував таким чином: «… вже й сама біографія не-
абиякої людини дуже буває цікава, стаючи часто тим фокусом, що збирає в собі 
проміння інтелектуального життя, розкиданого навкруги себе визначною люди-
ною…»281. У зрілому віці, неодноразово відтворюючи у важкі хвилини життя в уяві 
дорогі для себе, референтні постаті учителів у літературі й політиці, С. О. Єфремов 
зазначав у мемуарах: «Померли люде. Рідко про них згадують. Але не померли … 
в нас, що нових дожили часів, їхні впливи, ті наслідки невмирущі їхнього життя, 
трудного, неспокійного. І образи їх ясні сяяли за темних часів лихоліть, і за тепе-

журналістики. Зб. праць кафедри української преси. Львів, 1995. Вип. 1. С. 105-112; Нашкерський 
А. До питання про стан вивчення громадсько-політичної, літературно-критичної та журналістсько-ви-
давничої діяльності С. О. Єфремова. Зб. праць кафедри української преси. Львів, 1996. Вип. 2. С. 96-
103; Поліщук В. Т. Сергій Єфремов і його спадщина в оцінках сучасників і нащадків. Матеріали 
Всеукр. Єфремовських читань (27-28 вересня 1996 р.). Черкаси : ЧДУ, 1996. С. 42-45; Поліщук В. Т. Зі 
студій над спадщиною Сергія Єфремова / Поліщук В. Т. Зі студій над класиками. Черкаси, 2001. С. 
141-160; Пахаренко В. Лицар слова: С. Єфремов - публіцист. Холодний Яр: Альманах. Черкаси. 1997. 
№ 6. С. 47-50; Пахаренко В. Суспільна й естетична цінність публіцистики С. Єфремова. Матеріали 
Всеукр. Єфремовських читань (27-28.09.1996 р.; 17-18.10.2001 р.). Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. 
С. 29-35; Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать. Матеріали всеукраїнських 
Єфремовських читань. Черкаси, 26-27 вересня 1996 р ; 17-18 жовтня 2001 р. Черкаси : Відлуння-плюс, 
2002. С. 78-83; Меднікова Н., Яременко Л. До історії української журналістики через призму погля-
дів Сергія Єфремова. Журналістська освіта на Сумщині: набутки і проблеми : матеріали п’ятої на-
уково-практичної конференції, 27-28 травня 2009 року / Уклад. О.Г. Ткаченко. Суми : СумДУ, 2009. 
С. 66-67; Иваницкая С. Г. С. А. Ефремов в «фокусе зрения» постсоветской украинской гуманитаристики. 
Наука. Культура. Образование. Актуальные проблемы и перспективы развития: Сб. науч. трудов. 
Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2010. С. 53-60. 

278  Нашкерський А. Погляди Сергія Єфремова на завдання української преси початку ХХ ст. 
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. 2010. Вип. 2. С. 537-538.

279  Різун В., Трачук Т. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства: монографія. 
Київ : Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2005. С. 50-58.

280  Дзюба Т. А. Спрага народу і спрага Вітчизни. Публіцистика другої половини XIX - першої 
третини XX ст.: модель національної ідентичності: Монографія. Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 
2012. 368 с. Також див.: Дзюба Т.А. Две «исповеди» о национальной идентичности (В. Короленко, 
В. Антонович) в публицистической интерпретации С. Ефремова. Известия Уральского федерального 
университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2014. Т. 126. № 2. С. 49-55.

281  Єфремов С. Фатальний вузол / Єфремов С. Вибране: Статті, наук. розвідки, монографії. Київ : Наукова 
думка, 2002. С. 17. 
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рішнього тьмяного переступного часу нуртування розбудженого життя, - нехай же 
сяятимуть і за яснішої будуччини…»282. Щодо низки єфремовських некрологів про 
визначних діячів сучасності І. Б. Гирич слушно зазначає, що «разом вони скла-
дають своєрідну персоналістичну енциклопедію, з якої, може, половини немає у 
жодній із сучасних енциклопедій. Серед добре знаних діячів половина - особи, про 
яких ми сьогодні нічого майже не знаємо»283. Публіцист тяжів до найбільш яскра-
вих постатей із українського національного «пантеону», але чимало писав і про 
осіб «другого» ряду в історії. 

Шевченкознавчі аспекти публіцистики С. Єфремова розглядають 
Т. Ананченко, О. Вареннікова, Т. Єрмашов284, Н. Мазур, В. Мазурик, В. Пахаренко285, 
Г. Карпінчук286. Матеріал щодо контроверсійного сприйняття постаті й творчос-
ті Т. Г. Шевченка представниками різних літературознавчих і політичних на-
прямків подає Л. Рева у документальній публікації «Іван Стешенко проти Сергія 
Єфремова»287. 

Торкаючись питання щодо місця Т. Шевченка в публіцистичному доробку 
науковця, Е. Соловей погоджується з думкою А. Кримського про те, що «лев’ячу 
частину праці Єфремова захопив собою Шевченко». У своїх різноманітних шевчен-
кознавчих студіях С. Єфремов постає як популяризатор Кобзаря, дослідник його бі-
ографії, оточення, творчої історії окремих поезій та видань, коментатор, текстолог, 
літописець святкування Шевченкових роковин, першопрохідець у дослідженні сві-
тогляду поета. «Темперамент Єфремова-дослідника чи не найяскравіше проявив-
ся саме у працях, присвячених Кобзареві», - підсумовує авторка288. Шевченкові мо-
тиви є органічною частиною політико-публіцистичного дискурсу Єфремова. Більш 
детально проблема рецепції творчості Шевченка у світогляді Єфремова розглянута 
в статті Е. Соловей «Єфремов як шевченкознавець»289. Подане Е. Соловей потрак-
тування великого поета в сприйнятті С. Єфремова розвинула у своїй монографії 
«Шевченкознавчий дискурс Сергія Єфремова у контексті українського літерату-
рознавства» (Чернівці, 2013) О. В. Меленчук. 

Стосовно проблеми політико-етичних впливів Івана Франка на формування 
світогляду Сергія Єфремова-публіциста вартими уваги є міркування Е. Соловей, 
яка зазначає, що вплив останнього «виразно позначився й на самому характе-
рі діяльності Єфремова, в якій з літературно-критичною поєднується широка 
громадська та політико-просвітницька робота». Показовим прикладом у цьо-

282  Єфремов С. Про дні минулі. Молода нація. 2003. № 2 (27). С. 138. 
283  Гирич І. Із племені титанів: дійсний член НТШ Сергій Єфремов. С. 174. 
284  Єрмашов Т. В. Дослідження творчості Т. Шевченка С. Єфремовим як важливий аспект розвит-

ку наукового українознавства. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознав-
ства МОН України. Київ : Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. Т. ХVІІІ. С. 266-271. 

285  Пахаренко В. Парадокси шевченкознавства Сергія Єфремова. Матеріали всеукраїнських 
Єфремовських читань. Черкаси, 26-27 вересня 1996 р.; 17-18 жовтня 2001 р. Черкаси: Відлуння-плюс, 
2002. С. 153-159. 

286  Карпінчук Г. Ідеологи шевченкознавства: Сергій Єфремов та Михайло Новицький (1920-ті 
рр.). Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. 2016. Вип. 23-25. С. 23-43.

287  Тарас Шевченко у критиці: Іван Стешенко проти Сергія Єфремова (за архівними джере-
лами Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) / Підгот. тексту, вступ. сл. та комент. 
Лариси Реви. Слово і час. 2013. № 6. С. 106-111; Тарас Шевченко в критиці: Іван Стешенко проти 
Сергія Єфремова. Волинь - Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. 
2010. № 21. С. 141-150. 

288  Соловей Е. На шляху до синтезу / Єфремов С. Літературно-критичні статті. Київ: Дніпро, 
1993. С. 12. 

289  Соловей Е. Єфремов як шевченкознавець / Єфремов С. О. Шевченкознавчі студії: наук. вид. / 
Передм. Е. Соловей. Київ : Україна, 2008. С. 5-14.
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1.3. Образ та діяльність С. Єфремова - публіциста...

му сенсі вона вважає видану у Львові в 1905-1906 рр. серію популярних брошур 
С. Єфремова, його дописи в журналі «Нова громада» (1906 р., рубрика «Відгуки з 
життя та письменства», «Про українську пресу», «Національність як фактор посту-
пу», «Політична спадщина Драгоманова») тощо. Відбитком цього свідомого наступ-
ництва була запроваджена С. Єфремовим у газеті «Рада» рубрика «З нашого жит-
тя»290. Є. І. Сохацька, розглянувши статті про Івана Франка на сторінках часопису 
«Киевская старина» та газети «Рада», зазначила, що великий письменник, поет і 
мислитель постає у візії С. Єфремова як видатний діяч «національного відроджен-
ня», чесний і самовідданий трудівник на ниві утвердження загальнолюдських іде-
алів («розуму та любови»), один із провідних діячів нового покоління, що «вийшли 
за кращу долю рідного народу з європейською вже зброєю в руках»291. О. Меленчук, 
звертаючись до розвідки С. Єфремова «Співець боротьби і контрастів», зазначає, 
що «Франко, у розумінні літературознавця, є не лише великим співцем боротьби, 
праці, а й любові - любові до ближнього»292.

Постать М. Драгоманова в сприйнятті С. Єфремова неодноразово привертала 
увагу І. Ліпницької293 й Н. Ворони294. Керуючись думкою про зв’язок поколінь та спіль-
ну систему ідейних цінностей, дослідники шукають паралелі між С. Єфремовим 
та окремими діячами модерної доби націєтворення (наприклад, Б. Грінченком)295. 
Сприйняття С. Єфремовим Трохима Зіньківського та Луки Скочковського ви-
світлив у своїй розвідці С. Кіраль296. Про бачення С. Єфремовим постаті й твор-
чості М. Коцюбинського писали Н. Шумило, І. Кошова, Т. Андрійчук. Стосунки 
С. Єфремова та М. Грушевського на тлі суспільного життя Наддніпрянщини почат-
ку ХХ ст. проаналізував І. Гирич. Відображення постаті великого історика на сто-
рінках «Щоденника» Єфремова розглянув О. Путро. Взаємовідносини С. Єфремова 
з Є. Чикаленком висвітлили В. Поліщук та І. Старовойтенко, з В. Винниченком - 
Н. Миронець, з Ф. Матушевським - С. Якобчук. Спогади Єфремова про М. Лисенка 
прокоментував С. Білокінь. Вплив народницької концепції М. Михайловського на 
світогляд вченого розглянула О. Вареннікова. 

У працях із політичної історії в різних ракурсах та контекстах як одне з дже-
рел використовується єфремовська публіцистична спадщина297. Єфремовські пре-

290  Соловей Е. Єфремов і Франко (До 130-х роковин Сергія Єфремова). Слово і час. 2006. № 10. 
С. 3-7.

291  Сохацька Є. Франкіяна Сергія Єфремова. День. 2006. № 134. 11 серпня.
292  Бурдега О. (Меленчук О.). Іван Франко в оцінці Сергія Єфремова (на матеріалі праці «Співець 

боротьби і контрастів»). Українське літературознавство. Вип. 70. Львів, 2008. С. 218. 
293  Ліпницька І. Духовна спадкоємність: М. Драгоманов і С. Єфремов. Дивослово: Українська 

мова й література в навчальних закладах: Науково-методичний журнал. Київ, 2008. № 8. С. 53-55. 
294  Ворона Н. О. М. Драгоманов і С. Єфремов: іноземний досвід національних змагань як при-

клад і публіцистичний прийом. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 
Вип.49: Філологія. 2006. С. 194-197. 

295  Перегінчук Т. Б. Грінченко і С. Єфремов: подібність світоглядів та характерів. Історико-
літературний журнал. 2007. № 13. С. 41-48. 

296  Кіраль С. С. «Сильні духом»: Трохим Зіньківський та Лука Скочковський у спогадах Сергія 
Єфремова. Збірник праць Пятих Єфремовських читань. Черкаси, 2012. С. 49-55. 

297  Іваницька С. Г. Проблема партійних взаємовідносин в українському політичному соціумі по-
чатку ХХ ст. очима радикал-демократів. Наукові праці історичного факультету Запорізького дер-
жавного університету. Вип. XVI. Запоріжжя, 2003. С. 115-125; Іваницька С. Г. Проблема формування 
модерної української нації в інтелектуальній спадщині українських радикал-демократів на початку 
ХХ століття. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. ХХ. 
Запоріжжя: Просвіта, 2006. С. 108-112; Иваницкая С. Г. Политические идеи С. А. Ефремова в контексте 
реализации «украинского проекта» (1905-1908 годы). Cogito. Альманах истории идей. Российское об-
щество интеллектуальной истории. Ростов-на-Дону: Общество интеллектуальной истории (Ростовское 
региональное отделение); Южный Федеральный университет, 2011. Вып. 5. С. 123-140; Єрмашов Т. В. 
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сові статті в контексті теми «Українська революція на шпальтах газети «Нова 
Рада» (1917-1919)» цитує в своїй роботі О. Гнесь. Спробу використати окремі публі-
цистичні праці С. Єфремова у статтях, монографії, докторській дисертації здійс-
нив Л. Могильний298. 

Висвітленню внеску С. Єфремова-публіциста у боротьбі за впровадження 
української мови в систему народної освіти присвячені роботи Т. Самоплавської299. 
Мова публіцистичних дискурсів С. Єфремова стала предметом уваги Л. Супрун 
(П’ясти)300. Мовними засобами сатири й гумору у фейлетонах Єфремова цікави-
лась Ж. Коллоїз. Н. Бойко, О. Ткаченко, М. Юрченко вивчали позицію публіциста 
в національному питанні. Н. Ворона на матеріалах статей С. Єфремова з рубри-
ки «З нашого життя» газети «Рада» розглянула взаємозв’язок мовно-культурних і 
політичних аспектів301, розуміння публіцистом національного (російського, єврей-
ського, польського) питання 302, проблеми самоідентифікації303. Простежуючи укра-
їнсько-єврейський дискурс у друкованих виданнях Наддніпрянщини початку ХХ 
ст., фахівець із соціальних комунікацій М. Андрійчук звернувся до відповідних 
сторінок єфремовської публіцистики 304. 

Привертає увагу дослідників листування С. Єфремова, особливо та частина, 
Вплив публіцистичної творчості С.О. Єфремова на розвиток суспільних процесів у Російській імперії 
та Україні. Збірник праць П’ятих Єфремовських читань. Черкаси : видавець Ю. Чабаненко, 2012. 
С. 106-111; Стрілець В. В. Українська Демократично-Радикальна партія: витоки, ідеологія, організація, 
діяльність (кінець ХІХ ст. - 1939 р.): Монографія. Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 
2002. 361 с.; Бевз Т. А. Сергій Єфремов і ідея створення української політичної партії. Збірник наукових 
праць Науково-дослідного інституту українознавства. Київ, 2007. Т. ХVІ. С. 190-200. 

298  Могильний Л. Побудова державності України за брошурою С. Єфремова «Як люде прав собі 
добувають». Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. «Історія». 2006. Вип. 
87 / 88. С. 33-35; Могильний Л. Погляди Сергія Єфремова на державність України через призму про-
грами Української радикальної партії (1905 р.). Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. «Історія». 
Тернопіль : ТНПУ, 2009. Вип. 1. С. 26-30; Могильний Л. Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті 
України: монографія. Київ : ТOВ «PanTot», 2011. 296 с.; Могильний Л. П. Життєвий шлях, суспільно-по-
літична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876-1939): автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01. 
Київ, 2012. 32 с.

299  Самоплавська Т. Єфремов Сергій Олександрович / Українська педагогіка в персоналіях: У 
2-х кн. / За ред. О. В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. Кн. 2. С. 100-108; Самоплавська Т. Сергій 
Єфремов у журналі «Світло». Шлях освіти. 2001. № 4. С. 32-35. 

300  П’яста Л. В. Діакартина світу Сергія Єфремова. Київ : ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1997. 
62 с.; Супрун Л. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія 
Єфремова: Монографія. Вінниця : Книга-Вега, 2007; Супрун Л. В. Дискурсивні категорії публіцистики 
Сергія Єфремов. Вінниця : Глобус-Прес, 2007. 62 с.; Супрун Л. Концептуальність як домінантна ка-
тегорія публіцистичного дискурсу. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2150. 
На підставі етнолінгвістичного аналізу єфремовської «мовної картини світу» автор виявила систему 
концептів-репрезентантів, таких як аксіологічність, інтенціональність, простір, час, життя, природа.

301  Ворона Н. Мова як чинник існування і розвитку нації в публіцистиці Сергія Єфремова. URL: 
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2247. 

302  Ворона Н. Російське питання в Україні (за матеріалами публіцистики С. Єфремова). 
Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студен-
тів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій (Суми, 18-23 квітня 2011р.) / Відп. за 
вип. В. В. Опанасюк. Суми : СумДУ, 2011. Ч. 1. С. 114-115 URL: essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/.../1/31.
doc; Ворона Н. Єврейське питання в Україні в контексті публіцистичних творів С. Єфремова в газеті 
«Рада» (1906-1914). URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2311. 

303  Ворона Н. О. Оцінка особистості в контексті української національної свідомості (за публі-
цистикою С.О. Єфремова). Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріа-
ли Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іно-
земної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 р. / Відп. за вип. В. В. Опанасюк. 
Суми : СумДУ, 2012. Ч. 1. С. 126-128.

304  Андрійчук М. Т. Українсько-єврейський дискурс: висвітлення міжнаціональних взаємин у 
друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-ті рр. XIX ст. - початок XX ст.): Монографія. Київ : НТУУ 
«КПІ», 2013. С. 16, 63, 114-115, 120, 123. 
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де йдеться про літературні й наукові справи305. З’являються роздуми істориків і фі-
лологів над сторінками щоденника С. Єфремова 1920-х рр.306. Спираючись на запи-
си в щоденнику С. Єфремова, М. Чорнописький видав монографію про політичний 
фольклор 1920-х рр.307. Співпрацю Сергія Єфремова з книгознавчими установами 
та організаціями в 1920-ті рр. розглянула в статтях і фундаментальній монографії 
Галина Ковальчук308.

Показово, що представники гуманітарних наук акцентують передусім 
на суспільно-політичній, моральній й естетичній цінності пресового доробку 
С. Єфремова. Так, Е. Соловей у передмові до збірки його літературно-критичних 
статей (1993 р.) ставить свого героя в один ряд з такими діячами українства, як 
П. Куліш, О. Кониський, М. Драгоманов, І. Франко, Б. Грінченко, А. Кримський, 
звертає увагу на його багатогранну діяльність, працьовитість та відданість справі 
цілого життя309. Інколи, характеризуючи якесь явище, близьке йому за своїм духом, 
«Єфремов мимовільно і несвідомо самохарактеризується», зауважує Е. Соловей. 
Його літературно-критична методологія - «дещо химерний», типовий для інтелек-
туального «клімату» початку ХХ ст. симбіоз неонародницького «романтизму», по-
зитивістських ідей та сцієнтизму310. В іншій розвідці дослідниця зазначає, що хоча 
громадсько-політична робота займала значну частину його часу й сил, одночас-
но накидаючи на його літературно-критичну творчість «оту печать соціологізму 
й народництва», але «саме це допомагало бачити роль і можливості літератури 
в найширшому суспільному контексті». Тому-то «виразний «літературоцентризм» 
Єфремова - це не перебільшення ролі літератури, а розуміння її реальної здатності 
просякати всі сфери життя, прямо й опосередковано на все реагувати і вплива-
ти…»311.

Статтю, присвячену методології С. Єфремова як історика літератури, у 2010 р. 
305  Гирич І. Із листування Сергія Єфремова і Михайла Грушевського. Записки Наукового то-

вариства імені Шевченка. Том ССХХІV. Праці Філологічної секції. Львів, 1992. С. 334-372; Горак Я. 
Листи Сергія Єфремова до Івана Франка. Франкознавчі студії: збірник наукових праць / гол. ред.: 
Є. Пшеничний; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. Дрогобич; Львів: Вимір, 2001. Вип.2. 
2002. С. 355-386; Григоренко І. В. Творчий діалог Панаса Мирного та Сергія Єфремова в епістолярно-
му дискурсі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 
Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Вип. 3: збірник наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені 
М. П. Драгоманова, 2009. С. 277-282; Олександр Принь. Листи Михайла та Євгенії Рудинських до 
академіка Сергія Єфремова як джерело до історії української археології та музейництва. Матеріали і 
дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2017. Вип. 21. С. 132-147.

306  Мазур Н. В. Лінгвостилістика мемуарного тексту (на матеріалі «Щоденників» (1923-1929 
років) Сергія Єфремова). Вивчаємо українську мову та літературу. 2011. № 3. С. 24-27; Наєнко М. 
«Шевченко - наш, большевицький, поет». Шевченківські мотиви в «Щоденниках» академіка Сергія 
Єфремова. Літературна Україна, 2016. 27 жовт. (№ 41). С. 15; Зінченко А. Л. Київ: сподівання та 
падіння. Суспільні реалії на переході від 1890-х до 1920-х років на сторінках «Щоденників» Сергія 
Єфремова. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та єв-
ропейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р. Київ, 2012. С. 17-26; 
Калантаєвська Г. П. «Куточка не лишило життя, де б ти міг почувати себе людиною…» (характерис-
тика більшовицького режиму в щоденниках Сергія Єфремова). Філологічні трактати. Суми, 2016. 
Т. 8. № 2. С. 24-35; Радзієвська Т. В. Прагматичне варіювання в дискурсі: щоденникові записи Сергія 
Єфремова. Мовознавство. 2017. № 2. С.24-43.

307  Чорнописький М. Фольклорна політична сатира 20-х років ХХ століття у записах Сергія 
Єфремова. Львів. нац. ун-т. ім. І. Франка. Львів, 2001. 169 с. 

308  Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922 - 1936). Київ : 
Академперіодика, 2015. 684, [3] с. : іл.

309  Соловей Е. На шляху до синтезу. С. 5. 
310  Там само. С. 6, 12.
311  Соловей Е. Сергій Єфремов: доля і спадщина / Єфремов С. Вибране. Київ : Наукова думка, 

2002. С. 11.
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Розділ І. Спадщина Сергія Єфремова на перетинах століть

опублікувала відомий знавець українського модернізму Н. Шумило. Зауваживши, 
що «вихований старогромадовцями, які гуртувалися навколо «Киевской старины», 
C. Єфремов, хоча й народився як критик на початку ХХ століття, але як істо-
рик літератури залишався в основному виразником національних ідеалів та 
естетичних смаків століття ХІХ», авторка підкреслила, що на практиці його 
методологічні принципи значно багатші, аніж в теоретичному декларуванні. 
І тому «...його дослідницька методологія постала необхідним і непроминаль-
ним етапом на шляху осягнення передусім історизму наукового мислення, та-
кого необхідного для висвітлення не лише історико-художнього, а й сучасно-
го літературного процесу»312. Попередньо доробок Єфремова привернув увагу 
Н. Шумило в її монографії та докторській дисертації313. 

Неоднарозово згадується С. Єфремов у розвідці Павлини Дунай, при-
свяченій А. Ніковському. Єфремов у її баченні - «традиціоналіст», і його міс-
це в літературному процесі авторка вбачає поряд з І. Нечуєм-Левицьким, Б. 
Грінченком, О. Кониським, Оленою Пчілкою, П. Грабовським, «один із провід-
них речників національного визволення України», речник «старшого поколін-
ня літературознавців» (подібно М. Грушевському)314. 

У підручнику за редакцією В. Кузьменка серед плеяди критиків першої 
третини ХХ ст. С. Єфремов фігурує третім (першими йдуть М. Євшан та Б. 
Лепкий). Автор розділу О. Галич зазначає, що його фундаментальна праця 
«Історія українського письменства» вигідно відрізнялася від усіх відомих тоді 
досліджень подібного типу, а саме О. Огоновського («Історія літератури русь-
кої», 1887-1894), І. Франка («Нарис історії українсько-руської літератури», 
1910), М. Возняка («Історія української літератури», 1920-1924), Б. Лепкого 
(«Начерк історії української літератури», 1909-1911), М. Зерова («Нове укра-
їнське письменство», 1924), які Єфремов «неодноразово критикував». О. Галич 
звертає увагу на факт, що Єфремов одним із перших запропонував власну пері-
одизацію літературного процесу в Україні, позитивно оцінює полемічну статтю 
Єфремова «В поисках новой красоты». У висновках, апелюючи до авторитету С. 
Павличко, акцентує, що Єфремов поділяв «народницькі позиції в літературоз-
навстві»315.

Виважено підходить до оцінки творчої спадщини С. Єфремова Ю. Ковалів 
у своїй багатомній «Історії української літератури». Узагальнивши оцінки ін-
ших літературознавців, простеживши еволюцію критичного стилю Єфремова, 
Ю. Ковалів доходить висновків, що погляди С. Єфремова на літературний про-
цес сформувався під кутом зору геґелівської «еволюції ідей», «руху ідей», були 
типовими для тогочасної української аналітичної свідомості, що підтвердила 
науково-публіцистична розвідка «Українська література і кріпаччина» (1911) 
А. Ніковського. Універсальною основою єфремовської історії Ю. Ковалів на-

312  Шумило Н М. Сергій Єфремов: до питання методології. Актуальна література і проблеми освіти: Зб. 
наук. праць. Херсон, 2010. С. 6, 12. 

313  Шумило Н. М Під знаком національної самобутності: Українська художня проза і літературна 
критика кінця ХІХ - поч. ХХ ст.: Монографія / Відп. ред. П. М. Федченко. Київ : Задруга, 2003. 339 с.; 
Шумило Н.М. Українська проза кінця XIX - початку XX ст. Проблема національної іманентності: авто-
реф. дис. … д-ра філол. наук: 10.01.01. Київ, 2004. 39 с.

314  Дунай П. Андрій Ніковський: долаючи межі часу: монографія. Київ : Твім інтер, 2009. С. 9, 
23, 24, 48-49, 63, 70, 133, 135-136,146-147, 149, 163, 203. Взагалі, вислови «традиціоналістський рух», 
«традиціоналістська проекція української культури» неодноразово зустрічаються на сторінках праці.

315  Історія української літератури ХХ - поч. ХХІ ст. У трьох томах / За ред. В. І. Кузьменка Том 1. 
Київ: Академвидав, 2013. С. 581-582.
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зиває принцип історизму. Також дослідник зазначає, що Єфремов розглядав 
естетику під кутом зору реальної критики і опосередковано культурно-істо-
ричної школи. Єфремов довів, що можливості народницької інтепретації, коли 
вони спираються на новочасні методології, можна застосовувати і до тлумачення 
динаміки літературного процесу, що ідея служіння літератури народові - не ви-
падкова. Вона випливала з переконання позитивіста, причетного до заснування 
історичної школи Г. Гетнера, що «історія письменства є історія ідей, а не книг…» 
«Послідовники лише уточнювали канон С. Єфремова залежно від нових докумен-
тів або поглядів на розвиток письменства», - зауважує автор316.

Увагу літературознавців привертала проблема порівняння методологічних 
позицій С. Єфремова та М. Євшана. Н. Шумило у передмові до збірки творів остан-
нього розглядає дихотомію «Євшан-естет» і «соціолог в літературі, Єфремов», його 
антипод, твердить, що М. Євшан «не вивіряв сучасності історією, як С. Єфремов, 
але й не вимірював її західноєвропейськими зразками. Продовжуючи психологіч-
ний напрям в українській критиці та літературознавстві, М. Євшан проакценту-
вав естетико-психологічне начало як ґрадаційний принцип у мистецтві, і зокрема 
завдяки постановці питання про самогармонізацію таланту, поштовхом до якої 
стає натхнення». Але зазначає, що знаючи Євшана як прибічника «високої, ар-
тистичної літератури» та супротивника «низької, народницької», все ж таки хибно 
було б думати, що ці два пласти літератури він розглядав у супідрядній залежності 
нижчої від вищої. Тут, як і скрізь, вирішальну роль відіграла не тема, не матеріал, 
а митець, рівень його художнього мислення, майстерність317.

З позицій феміністичної критики підійшла до аналізу літературно-критичної 
спадщини молодого Єфремова Соломія Павличко. Так, у збірці «Теорія літерату-
ри» нею було розглянуто дискурс модернізму в українській літературі й приділено 
особливу увагу концепції боротьби поколінь. Логіка міркувань С. Павличко 
в розгляді першого зіткнення реалізму й модернізму в українській критиці 
є наступною. На її думку, 

«стаття Сергія Єфремова в “Киевской старине” підсумувала народниць-
ку критику Кобилянської та якоюсь мірою завершила коротку, але змістовну 
епоху українського Fin de siècle з його сумнівами, напівсвідомими, а часто 
свідомими, однак обережними спробами змінити панівний дискурс культури, 
його боротьбою й драмами. Цей хрестоматійний текст позитивістичного народ-
ництва, хоч і викликав негативну реакцію навіть самого Франка, засвідчив 
формальну перемогу традиціоналізму над першою модерністською спробою. 
Стаття Єфремова позначена агресивним неприйняттям літературної постаті 
Кобилянської. Її заголовок - “В поисках новой красоты”, спрямування - проти 

“символізму і декадентства”. Критик пов’язує появу цих напрямів в українській 
літературі передовсім із хворобливими й отруйними західними впливами, не-
нависними йому не менше, ніж Франкові. Він не приймає нічого з сучасної 
французької літератури, з якою ці впливи асоціювалися в першу чергу: ні на-
туралізму Золя, ні символізму Маларме, загалом говорить про сучасних фран-
цузьких авторів з убивчою іронією». 

316  Див.: Ковалів Ю. Історія української літератури: в 10 томах. Київ: ВЦ «Академія», 2013. Т. 1: У 
пошуках іманентного сенсу. С. 111-116.

317  Шумило Н. М. Микола Євшан / Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / Упор. 
Н. Шумило. Київ : Основи, 1998. С. 7, 8.
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Окресливши ґенезу «хворобливого явища», Єфремов переходить до 
літературних творів, серед яких ключове місце належить творам Ольги 
Кобилянської. (Загалом з чотирьох авторів, яких він критикує, три жінки - 
Кобилянська, Кобринська та Гриневичева, і лише один чоловік - Хоткевич). Стаття 
Єфремова, стверджувала С. Павличко, мала підбити підсумки тогочасного літера-
турного розвитку, зупинити «шкідливий процес», який, на думку автора, зайшов 
уже надто далеко. Критик висунув до Кобилянської море претензій. Вона, мовляв, 
нехтує справжнім життям, її сюжети не відповідають здоровому глуздові, вона спо-
відує культ краси, індивідуалізм, зневажає народні маси. Друга суперечність, яку 
Єфремов приписав Кобилянській, - конфлікт між красою і правдою. Так, «Земля» 
здалася йому містичним твором, у якому багато гарних сторінок, описів, однак 
сюжет немотивований. Єфремов не збагнув філософського змісту роману, ідею 
Кобилянської про необхідність відірватися від землі, про руйнівну силу залежно-
сті від неї. Висновки Єфремова, зауважує авторка, «безкомпромісні й продиктовані 
одним критерієм - користю для народної справи». С. Павличко категорично не при-
ймає розуміння Єфремовим місії літератури. «У риториці Єфремова зустрічаємо 
типове народницьке бажання говорити від імені “ми”, про “нас”, “нашу літературу”. 
За цим стоїть уява про літературу як про єдиний потік, а про письменників як 
про свого роду армію. Так само, як усіх об’єднує одна мова, так усіх має об’єднати 
один напрям, одне завдання. Крім того, література - спільна власність усіх її ре-
ципієнтів, тобто народу. Роль “я” в письменника має бути дуже мала. На “я” май-
же ніхто не спирається. Воно недорозвинуте і для народницького ідеолога підоз-
ріле». С. Павличко підкреслює, що і Франко, і Єфремов зазнали значного впливу 
російського народництва. На Франка вплинув М. Чернишевський, на Єфремова 
- М. Михайловський. На її думку, Єфремов виявився «особливо вірним учнем, ві-
рою в соціальний утилітаризм мистецтва він перевершив своїх російських учите-
лів». С. Павличко спиняється на історії відсічі, яку намагалась дати Леся Українка 
Єфремову, захищаючи модернізм та особисто О. Кобилянську. С. Павличко вважа-
ла, що у тексті «В поисках новой красоты» Сергій Єфремов у непрямій формі торка-
ється Лесі Українки (насправді він лише коротко переказує її статтю «Малорусские 
писатели на Буковине», надруковану в журналі «Жизнь», 1900, № 9). Критика на 
її адресу й особливо «брутальне неприйняття» Кобилянської вразили, за словами 
С. Павличко, Лесю Українку. Вона написала відповідь на статтю Єфремова й на-
діслала її до редакції «Киевской старины», однак та не була надрукована і, блу-
каючи по різних виданнях, загубилася. Єфремов, у свою чергу, прислав до Лесі 
Українки аж три вибачливі листи. Отже, «між опонентами у тепер уже відкритій 
боротьбі встановився “озброєний мир”». Нарешті, С. Павличко закидає Єфремову, 
що він вбачав у творчості модерністів, передусім жінок, намагання до побудови 
нового світу любовних відносин: «…полум’яний народник Єфремов у вже цитова-
ній статті торкнувся теми сексу і сексуальності з пафосом священника. Для ньо-
го все це просто “мерзости”, неприпустимі в такій серйозній і суспільно важливій 
справі, якою є література. Він не наводить якихось переконливих прикладів цих 
“мерзостей”, а просто обурюється». Висновок дослідниці був категоричним і стосу-
вався усієї народницько-традиціоналістської критики: «В аналізі Єфремова чи не 
найяскравіше виявився страх народника перед сексуальністю. Його обурення на-
водить на істинну причину неприязні, негативізму чоловіків-народників-крити-
ків до Ольги Кобилянської, яка полягала в небувало відпертому для української 
літератури зображенні й відчутті еротизму. […] Маскулінна народницька критика 
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Франка, Єфремова, Грушевського, Маковея та інших на десятиліття заклала ес-
тетичний канон. Однак її перемога виявилася ілюзорною. Модернізм із жіночим 
обличчям, який чоловіча народницька критика цілеспрямовано витісняла й витіс-
нила на марґінеси, неначе за схемою Жака Дериди (маргінальне і є центральне), 
став центральним феноменом української літератури»318. 

У розділі книги С. Павличко, присвяченому формуванню нового естетичного 
простору в українській літературі на зламі століть, згадується критична реакція 
С. Єфремова на заклик М. Вороного щодо провідних гасел українського модерніз-
му319. Можливо, варто було б згадати й прихильний відгук Сергія Олександровича 
на збірку віршів останнього «В сяйві мрій», видану 1913 р. (Киевская мысль. 1914. 
№ 18. 17 января. С. 7), де Єфремов зазначає, що Вороний займає в українській 
сучасній поезії «своє особливе місце, як жерць краси, пурист художнього слова».

Лінію С. Павличко в ставленні до української «народницької» критики по-
глиблює Оксана Забужко в книзі «Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті 
міфологій» (2007). Леся Українка постає у візії авторки як аристократка і єретичка, 
спадкоємиця древнього лицарського роду і продовжувачка «мазепинської» тради-
ції, представниця родових шляхетських гнізд, ідеальної «локальної спільноти», у 
якої «війна» за українське слово актуалізувала давню «рицарську» систему варто-
стей - аж до готовності жертвувати власним життям включно. О. Забужко пише 
(цитуючи деінде Лесі Українку): «Ось так, умовно кажучи, й виникає «герб білої лі-
леї», - і кожна спроба «сплямити лілею» закономірно спонукає члена ордену «брати-
ся за шпагу» або навіть «кликати все лицарство під чесний прапор», від кого б така 
спроба не походила - хоч від «Струве і всієї чесної компанії “старших братів“», хоч 
від С. Єфремова з його «бурсацьким» нерозумінням «нової краси», хоч від «потен-
ційного родича» І. Труша…»320 Відповідно, Єфремов і його однодумці трактуються 
як представники «різночинської» інтелігенції з принципово іншою, нижчою систе-
мою вартостей. До того ж, Єфремов несподівано попадає в компанію з П. Струве, з 
яким він у 1910-ті рр. публічно воював на сторінках «Ради» і «Украинской жизни». 
(Щоправда, авторка робить уточнення, що пише не історичну студію, а культуроло-
гічну «подорож крізь текст»321, і це, вірогідно, є підставою, щоб довільно поводитися 
з історичними фактами або ігнорувати ті реалії, що не вписуються в «текст»). У 
іншому розділі, з підзаголовком «вступ до хамократії», О. Забужко розгортає тезу 
про перелом 1890-тих рр., коли відбулася «зміна історичного гравця», стався пе-
рехід ініціативи від «інтелігенції традиції» до «інтелігенції розриву», що взяла 
на себе повноваження представляти інтереси «демосу», і визначилася супровідна 
цьому переходові зміна ціннісної парадигми українського руху - з лицарськи-арис-
тократичної на плебейськи-прагматичну322. «Саме тоді вперше з’являється в нашій 
культурі конфлікт «батьків» і «дітей», перший і непомильний симптом «хвороби 
розриву»»323. Це, підкреслює О. Забужко, не виключно ідеологічний конфлікт - між 
старим консервативним «культурництвом» та молодими політизованими «ради-
калами», це конфлікт «пізнього», вже російського за походженням народництва 
(до якого судячи з контексту авторка залучає і С. Єфремова) з модернізмом, «точ-

318  Павличко С. Теорія літератури. Київ : Основи, 2002. С. 70-74.
319  Там само. С. 105-107.
320  Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. Київ : Факт, 2007. С. 480-

481.
321  Там само. С. 483.
322  Там само. С. 553.
323  Там само.



116116

Розділ І. Спадщина Сергія Єфремова на перетинах століть

но продіагностований» С. Павличко як етапний. Знову ж таки згадується «скан-
дальнозвісна» стаття Єфремова «В поисках новой красоты» (1902 р.), пригадується 
«хрестовий похід» проти «тої дикої бурсаччини» (вислів Лесі Українки). Авторка 
вважає, що цей конфлікт вартує ширшої інтерпретації -то була перша українська 
«літературна дискусія», «де голос заатакованої Єфремовим «другої сторони» уже не 
отримав публічної трибуни…»324 (Зауважимо, що не Єфремов був винен у тому, що 
редакція «Киевской старины» відхилила статтю Лесі Українки, а «ЛНВ» не опри-
люднив протестні листи Г. Хоткевича). О. Забужко також твердить, що «з гнівних 
листів Лесі Українки видно, що статтею С. Єфремова вона обурена так, як завжди 
аристократ обурюється хамом, «духа не разумеющим», - як претензією невігласа 
судити з позиції влади… про те, на чому не тямиться…» та звинувачує «академічну 
критику», що тексти дискусії досі не оприлюдені й не прокоментовані адекватним 
чином325 Знову ж таки. Тексти цієї полеміки вже републіковані й пояснені фахів-
цями326. Єфремов у згаданій статті наголошував на відповідальності митця перед 
суспільством, писав, що «наша література» не давала приводу для виникнення 
на її ґрунті символізму, хоча й покінчила з періодом «романтичного й мрійливого 
юнацтва», нагадав про нестачу робітників у всіх областях українського «інтелек-
туального життя», про те, витрачати талант на власну забаву є «злочин перед рід-
ною країною й народом», критикував художній напрям, який «заради блаженства 
декількох надлюдин … готовий принести в жертву інтереси мас народних…», пи-
сав, що ці явища можуть бути ознаками упадку й «національного маразму», але 
ніяким чином не заперечував талант О. Кобилянської, а, навпаки, протиставляв 
її Г. Хоткевичу, якому в такому таланті відмовляв327. Звісно, Єфремов користував-
ся в своїй статті засобами іронії й сатири, мав на меті зачепити читача «за живе». 
Вірогідно, тоді це був прийнятний стиль полеміки.

О. Забужко висловлює впевненість, що «нова» українська інтелігенція, пред-
ставником якої був Єфремов, отримала в російському народництві «готову й потуж-
ну ідеологію масової людини»328. С. Єфремов постає в її візії як типовий «народник 
школи Михайловського», критик, що нібито виправдовує українських письменни-
ків (того ж В. Винниченка), які вимушені друкуватися російською мовою заради 
матеріальної вигоди, «йти за заробітком» до «чужого письменства». А далі робиться 
несподіваний висновок: «… це вже…готове психологічне підложжя і для майбут-
ньої української радянської колаборації…»329 У даному випадку стосовно витоків 
світогляду С. Єфремова спостерігаємо явно тенденційне спрощення - наприклад, 
ігнорується потужний ідейний вплив на нього М. Драгоманова, В. Антоновича, 
О. Кониського…На с. 593 Єфремов знову іменується «колишнім семінаристом» 
(хоча він врешті-решт після отримання духовної освіти став дипломованим юри-

324  Там само. С. 556.
325  Там само. С. 556.
326  Див.: Шумило Н. Гнат Хоткевич проти Сергія Єфремова: до історії відомої полеміки. Радянське 

літературознавство. 1988. № 10. С. 40-50; Соловей Е. Сергій Єфремов: доля і спадщина / Єфремов С. 
Вибране. С. 8-9.

327  Єфремов С. В поисках новой красоты / Єфремов С. Літературно-критичні статті. Київ : 
Дніпро, 1993. С. 117-120. Ці думки Єфремова препаруються О. Забужко на с. 562 таким чином: до цита-
ти Єфремова несподівано приточується цитата з Б. Грінченка про непотребу «поки що» україномовного 
перекладу «Гамлета», а потім висновується, що «у 1930-ті так само вирішить Сталін…». Але який тут 
зв’язок?... Грінченко багато сил витратив на переклади з європейських літератур. Єфремов не сприйняв 
систему сталінського соціалізму та був знищений нею. 

328  Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. С. 560.
329  Там само. С. 561.
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стом), згадуються «російські побожні хлопчики, які замінили Христа «народом», по-
повичі, екс-семінаристи, учні духовних училищ, із числа яких вийшов і Сталін…» 
Нарешті, на с. 594 читаємо остаточний присуд щодо еволюції «українського на-
родництва»: від психокомплексу «масової» людини», від «Єфремова і Со» до їхніх 
«дітей» - «червоної Просвіти» 1920-х, а відтак до тотального, колоніального неона-
родництва - до «України нашої радянської»330. Картина вимальовується апокаліп-
тична…

В. Агеєва, торкаючись проблем взаємодії модернізму та традиціоналізму в 
українській літературній критиці, пропонує «перевіяти на току критики» багато 
чого зі спадщини минулих століть, пише, що, коли Сергій Єфремов звинуватив 
молоде покоління у споневаженні національних святощів і занедбанні народо-
любних ідеалів, то Франко у відповідь виступив на сторінках редагованого ним 
«Літературно-наукового вісника» з критикою вузькості й догматизму єфремовських 
поглядів (з усією одвертістю, на думку авторки, виявлених у «скандально відомій 
поверховій і зверхньо-брутальній» статті «В поисках новой красоты»), в подаль-
шому ж, солідаризуючись із новою школою, «ЛНВ» публікує статті, які знайом-
лять читачів із найсучаснішими літературознавчими напрямами й підходами331. 
В. Агеєва коментує вищезгаданий факт, що статтю Сергія Єфремова «В поисках 
новой красоты» Леся Українка сприйняла як виклик усьому новому літературному 
прямуванню і, хоча її особисто критик не зачепив, написала відповідь саме в оборо-
ну модернізму, наголосивши цю мотивацію у листах до кількох своїх адресатів. Цю 
дискусію трактує В. Агеєва наступним чином: «Розмежування з українофільством 
бачилося першочерговим завданням на шляху модернізації національної культу-
ри»332, звертаючи увагу, що і Микола Євшан, і Леся Українка, і Гнат Хоткевич 
особливо гостро критикують Сергія Єфремова, цього, за Євшаном, «лицаря темної 
ночі», котрий оцінює літературу лише за критерієм корисності й відкидає все, для 
нього незвичне або незрозуміле333 Утім, підкреслює авторка, Єфремов твердо стоїть 
на принципах «корисного» мистецтва і, незважаючи на гострі конфлікти довко-
ла статті «В поисках новой красоты», у тій же «Киевской старине» публікує 1904 
р. відгук на альманах «З-над хмар і з долин» з прикметною назвою «На мертвой 
точке», де одверто заявляє, що естетичні критерії для нього несуттєві... В. Агеєва 
зазначає, що авторів цього видання Єфремов ділить на два табори: представника-
ми «здорового» прямування називає І. Франка, Лесю Українку, М. Коцюбинського, 
Б. Грінченка, П. Грабовського, М. Чернявського, але, як і в попередній стат-
ті, не шкодує вбивчих епітетів для характеристики символістів/декадентів (О. 
Кобилянська чи Г. Хоткевич), яких «не розрізняє й навіть не пробує розрізнити»334. 
«Ідеологи українофільства надто ревно дбали про єдність рядів і одностайність по-
глядів, про недоторканність певних сакралізованих цінностей. Підстав для ідейно-
го розмежування, зрозуміло, не було (як іронізували згодом модерністи, всі пись-
менники однаково любили Україну й однаково щиро хотіли їй служити); натомість 
власне художні, стильові розходження просто не бралися до уваги. […] «Естетизм 
«хатян», прагнення утвердити автономність літератури щодо ідеології й політики, 
відмова ставити її «на службу» навіть і найшляхетнішим позамистецьким завдан-

330  Там само. С. 594.
331  Агеєва В. Мистецтво інтерпретації. Антологія української літературно-критичної думки 

першої половини ХХ століття. Київ : Смолоскип, 2016. С. 7.
332  Там само. С. 13.
333  Там само. С. 14.
334  Там само. С. 15.
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ням - усе це неабияк перелякало речників українофільства і спричинило небувало 
гостру, іноді (як у випадку Сергія Єфремова) мало не істеричну реакцію. Тим ча-
сом назріває новий міжгенераційний розрив...»335 І далі робиться висновок: «Лише 
в добу модернізму нарешті перестали ставити знак рівності між поняттями «на-
род» (власне, «селянство», «мужицтво») і нація. Адресатом високого модернізму має 
стати освічений, культурний, елітарний читач, і «шароваристо-гопачна», «просві-
тянська» манера письма вже не може його задовольнити. Каменем спотикання в 
дискусії середини 1920-х знову, як це було в полеміці М. Драгоманова з І. Нечуєм-
Левицьким чи М. Євшана з С. Єфремовим, стає поняття європеїзму»336. 

Отже, найбільш дискусійним питанням у середовищі українських літерату-
рознавців пострадянської доби було й є обговорення методологічних засад літера-
турно-критичних студій Єфремова. Скидається на те, що сформувався наступний 
логічний ланцюжок у концептуалізації поглядів поважних авторів, які беззастереж-
но кваліфікують літературно-критичну спадщину С. Єфремова як «народницьку», 
«традиціоналістську», безнадійно застарілу: М. Євшан - В. Петров - Я. Гординський 
- Ю. Шевельов - Г. Грабович - С. Павличко - О. Забужко - В. Агеєєва. Та варто 
було б дослухатися, наприклад, до думки Ю. Бойка (Блохина), який наголошував: 
«Методологія Єфремова не застаріла, а однобічна. Сучасне літературознавство ні в 
якому разі не може задовольнитися методологічною вузькістю Єфремова. Але було 
б величезною, непрощенною помилкою, попросту виявом вандальства чи анальфа-
бетизму відкинути здобутки Єфремова. Ті здобутки, у вибраній ним площині, по-
требують не раз корективів, але загально значення його осягів залишається видат-
ним. […] У Єфемова не можна навчитися методології літературознавчого досліду, 
але у нього можна довчитися тому, хто вже метод посідає […] великі критики-літе-
ратурознавці навіки записані у скрижалі життя…»337

Таким чином, на початку 1990-х рр. С. Єфремов «повернувся» до українсько-
го читача як один із представників «Розстріляного відродження». Характерними 
були рядки з передмови А. Болабольченка до книжечки передруків публіциста: 
«Останнім часом ми відчуваємо себе людьми, які багато років немов перебували 
в летаргічному забутті. Сприймаючи все наново, дивуємось розмаїттю життя і пи-
таємо себе: за що ж нас було скарано - одних смертю та каторгою, інших чорною 
безвістю... Свідомість повертається до нас, ми радіємо духовним перемінам, і, дай 
Боже, щоб ні політичні кон’юнктури, ні побутові негаразди не позбавили нас цього 
надбання. Серед багатьох мучеників за долю України, що повернулися нині до нас, 
одне з найпочесніших місць займає Сергій Єфремов - видатний учений, літерату-
рознавець, державний діяч […] п’ятдесят посмертних літ його ім’я було під заборо-
ною... І тільки тепер ми по крихтах збираємо багату й цінну спадщину визначного 
вченого і великого громадянина»338.

Сьогодні ж спостерігаємо іншу тенденцію - відбувається невтомна демонізація 
образу С. Єфремова постмодерністами. У підсумку інколи він постає у них страш-
нішим за більшовиків і виглядає ледь не «духовним батьком» чекістів. Таке то-
тальне намагання до «деконструкції» й кардинальної переоцінки класичної спад-
щини може мати зворотний ефект - деформацію чи знищення історичної пам’яті 

335  Там само. С. 16.
336  Там само. С. 33.
337  Бойко Ю. Літературознавча та літературно-критична методологія Сергія Єфремова / Бойко Ю. 

Вибрані праці. Київ: Медекол, 1992. С. 202-203.
338  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Шлях на Голгофу / Єфремов С. За рік 1912-й. Під обухом. 

Більшовики в Києві. Київ : Вид-во «Орій» при УКСП «Кобза», 1993. (Спадок). С. 5, 12.
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українського суспільства, яка й без того є достатньо фрагментованою. Ось ще один, 
найбільш свіжий приклад занадто вільного трактування вже відомих текстів і 
сюжетів. Рецензуючи третій том повного видання листів Лесі Українки і торкаю-
чись із особливою уїдливістю «вибраних місць» епістолярної комунікації, де йдеть-
ся про уявних «ворогів» чи опонентів, але не зіставивши ці матеріали з іншими 
документами, оглядачка Б. Романцова безапеляційно твердить: «Не цураються 
полемічні суперники Лесі й не надто чесних прийомів у цьому протистоянні: в 
кількох листах Українка обурюється, що «Киевская старина» навмисне не друкує 
її статтю-відповідь на текст Єфремова «В пошуках нової краси», де публіцист за-
суджує символізм і декадентство у творчості молодих авторів. У той же час зух-
вальство Єфремова вражає: нападаючи на Лесю в статтях і всіляко применшуючи 
її літературні заслуги, він просить надіслати свіжих віршів у свій новий проект 

- збірник на пам’ять Котляревського, аргументуючи це словами «сподіваюсь, що 
не відмовите, бо се ж не моя особиста справа, а загально-українська». Леся в боргу 
також не лишається, зазначаючи у листах до матері, що прибічники Єфремова без 
«антиобщественных» обійтися не можуть через брак власного таланту … Читаючи 
Лесині листи, повні гострих випадів і докорів проти Єфремова, Миколи Ганкевича 
з його статтею «Політика і етика» і навіть окремих текстів Гната Хоткевича, по-
чинаєш усвідомлювати, що сварки фейсбучного типу існували задовго до само-
го Facebook». (Зазначимо, що насправді Єфремов завжди високо цінував талант 
Лесі Українки, а в листах чемно звертався до письменниці в справах видавни-
цтва «Вік»). Б. Романцова супроводжує свою рецензію приміткою, де вказує, рішуче 
спростовуючи ідолів, що текст її можуть: 

«Не читати:
•якщо між Twitter і Facebook обираєте перший;
•якщо боїтеся зруйнувати образи «ідеальних авторів»;
•якщо ви Сергій Єфремов»339.

І все ж, враховуючи видатний інтелектуальний потенціал та безпосередню 
заангажованість С. О. Єфремова у громадсько-політичне життя початку ХХ ст., 
представники сучасної української гуманітаристики цінують його публіцистичні 
тексти як інформативне джерело величезної ваги. У певному сенсі робота знач-
ної більшості дослідників зі збирання й вивчення спадщини може розглядати-
ся як своєрідне поновлення традицій, започаткованих у другій половині ХІХ ст. 
Старою громадою й продовжених на початку ХХ ст. поколінням «Молодої України». 
У різних фахових ділянках і в різних історіографічних полях «інвентаризація» й 
осмислення українського інтелектуального надбання неминуче перетинається з 
актуалізованим у просторі й часі розмежуванням «свого» й «чужого» досвіду в істо-
рії громадсько-політичної й літературно-критичної думки. Публіцистичні тексти 
С. Єфремова, особливо насичені біографічними сюжетами або й полемікою, напи-
сані зрозуміло, розкуто, ефектно, чудовою літературною мовою, звернені до сучас-
ників і нащадків, є тим інтелектуальним продуктом, який пережив автора.

339  Романцова Богдана. Леся Українка: десять найсильніших років українського модернізму: 
Леся Українка. Листи: 1903-1913 / упорядкування, примітки В. Прокіп (Савчук), науковий редак-
тор Лариса Мірошніченко. Київ : Комора, 2018. 736 с. 29.10.2018. URL: http://www.chytomo.com/lesia-
ukrainka-desiat-najsylnishykh-rokiv-ukrainskoho-modernizmu/?fbclid=IwAR3jEBFP72zIL9-lxsv7KYitLHv
8bhFEY7NnFs7gmc2flpu7zeFR3xUdjXs
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2.1. Проблема поколінь в українському русі:
«місця зустрічі» та громадський простір для взаємодії

Один із найбільш відомих іспанських екзистенціалістів Хосе Ортега-і-Гассет 
вважав, що приналежність до покоління визначається як збігом віку, «місця в іс-
торичному часі», так і «місця в просторі», до того ж життєвий вік людини в даному 
випадку повинен обчислюватися не «математично», а «історично»1. Він підкреслю-
вав, що найважливіше в людині - її здатність до конструювання: людина ство-
рює себе сама й таким чином створює нову соціальну дійсність. Стисло погляди 
Х. Ортеги-і-Гассета на проблему поколінь можна подати у вигляді таких тез: а) 
важливими є генераційні структури, де усталені традиції певних поколінь висту-
пають як головна сила, що обмежує людський вибір; б) життя - це сцена театру 
зі сценарієм, створеним самими людьми; в) покоління - найважливіший елемент 
суспільного поділу2. Слід зазначити, що нині дослідники розглядають покоління 
як символічну єдність людей, пов’язаних не стільки датою народження, скільки 
переживанням спільних для них історичних подій, єдність, що творила самобут-
ній комунікативний простір і соціокультурні коди, сприяла усвідомленню власної 
подібності і відмінності. В наукових студіях поняття «покоління» постає як один із 
можливих засобів ідентифікації та самоідентифікації, спосіб осмислення і періо-
дизації історичного розвитку3. Концепт «покоління» стає потрібним, перш за все, в 
епоху змін як засіб осмислення трансформаційних процесів і непересічних подій. 
Необхідною передумовою його формування є історична свідомість як відображення 
й фіксатор соціальних і культурних змін. Концепт «покоління» - своєрідний прояв 
процесів модернізації суспільства і культури, які неминуче призводять до ситуації 
протистояння між «старим» і «новим» й одночасно знаходять втілення в конфлік-
ті поколінь4. На думку французького історика П. Нора, «структурна ознака, що 
формує покоління, проявляється або в критичні моменти життя суспільства, коли 
відбувається різке відмежування, виділення певної спільноти людей - з «фаталь-
ною», героїчною, трагічною і т. п. долею, або після закінчення часу… На відміну 
від кризових епох покоління в стабільному суспільстві - переважно вікова катего-
рія; зв’язок між поколіннями здійснюється шляхом більш-менш плавної передачі 
традиції»5. Відкидаючи сумніви дослідників школи «Анналів» в інструментальній 
надійності «теорії поколінь», П. Нора зауважує: «Марк Блок, наприклад, говорив, 
що поняття «покоління» історики не повинні використовувати, бо воно не має ні-
якого значення - ні інтелектуального, ні демографічного. А я, навпаки, став вико-
ристовувати його, щоб підкреслити всі складності й протиріччя і показати, що воно 
само є одним з «місць пам’яті», місцем, яке, як і гранітний меморіал, здатне збері-
гати пам’ять... «Покоління» - це досить специфічна категорія, яка не використовує 
конкретну категорію часу. Коли мова йде про місце пам’яті, зв’язок з часом, демо-

1  Ортега-и-Гассет X. Вокруг Галилея / Ортега-и-Гассет X. Избранные труды / Пер. с исп. / Сост., 
предисл. и общ. ред. A.M. Руткевича. Москва : Издательство «Весь Мир». 1997. С. 261-263.

2  Див.: Шанин Т. История поколений и поколенческая история России. Человек. Сообщество. 
Управление. 2005. № 3. С. 8.

3  Родигина Н. Н., Сабурова Т. А. Поколенческое измерение социокультурной истории России 
XIX в.: преемственность и разрывы. Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 
34. Москва : ИВИ РАН, 2011. С. 138.

4  Родигина Н. Н., Сабурова Т. А. Назв. праця. С. 155-156.
5  Див.: Нора П. Поколение как место памяти / Пер. Г. Дашевского. Новое литературное обозре-

ние. Москва, 1998. № 2 (30). С. 48-72. Також див.: Родигина Н. Н., Сабурова Т. А. Назв. праця. С. 140.
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графією, історією завжди дуже складний»6. 
Питання взаємодії поколінь привертало увагу українських істориків, які 

працювали в діаспорі. Так, в автобіографії Олександер Петрович Оглоблин (1899-
1992), торкаючись питання тяглості поколінь (передусім в царині історичних до-
сліджень), писав: «Якщо історія, як я глибоко переконаний, робиться не героями, 
не народами, а генераціями - в широкому розумінні цього слова - і кінець-кінцем 
людьми, чи людиною (Ноmо Historicus), - то історик повинен повсякчас бачити і 
розуміти цю тяглість генерацій в процесі їх історіотворчої праці. На всіх шляхах, 
на всіх етапах моєї творчої наукової праці мене цікавила людина. Людина, яка 
робить, творить історію, добре чи зле, і, розуміється, людина, яка досліджує і пише 
історію»7. Тобто, зауважує його біограф Л. Винар, за рушійну силу історичного 
процесу О. П. Оглоблин визнавав людину, творця історії. Звичайно, ця людина 
була пов’язана з певним оточенням, родом, землею і, нарешті, з «духом епохи», в 
якій вона діяла. Всі ці історичні елементи брав до уваги Оглоблин у своїх дослідах 
діяльності історичної людини8. О. Оглоблин зі співчуттям цитує одного з пред-
ставників покоління 1890-х рр., співтовариша С. Єфремова по видавництву «Вік» 
і по УПСФ, В’ячеслава Прокоповича, який писав: «Потрібна ще любов до свого 
минулого, почування живого і неперестанного зв’язку з своїми предками, потрібні 
коріння в рідному ґрунті. Тільки вони можуть оживити високі наукові здібності 
вченого й справді повернути їх на користь рідному місту, на служення інтересам 
свого народу». Але ця любов, додає він, «не повинна переступати порога науки»9. 

Відтепер проблема «поколінь» розглядається як особлива форма групової іден-
тичності, особливий режим соціалізації, особливий спосіб структурувати історію, 
особлива міфологія10. «Проблема поколінь уявляється однією з найбільш актуаль-
них і, одночасно, заплутаних тем сучасного гуманітарного та соціального знання»11, 
- розмірковує професор Мюнхенського університету І. Нарський, підкреслюючи, що 
«покоління як суб’єктивна - тобто сприймана, така, що проживається її членами - 
спільнота спирається на перебільшене “ми”, яке служить простором колективних 
ілюзій і ідеалізацій. Так народжуються складні відносини між особистістю та по-
колінням, до якого вона належить»12. Не менш складні стосунки - від конфліктів до 
розривів - можуть існувати й між різними поколіннями. 

Ярослав Грицак у своїх лекціях акцентує:
 «... Якщо ви шукаєте доброї теми для досліджень, то покоління є, по-перше, дуже 

продуктивною концепцією, а по-друге - дуже цікавою концепцією. Якщо коротко підсу-
мувати роль і зв’язок поколінь в історії, то напевне найкраще використати фразу двох 
6  Пьер Нора: «Историки поняли, что законы - очень опасная вещь». Вопросы задавала Александра 

Лозинская. Интервью записано 31 января 2010 г. в офисе общества «Мемориал». URL: http://urokiistorii.
ru/article/1049

7  Оглоблин О. Мій творчий шлях українського історика / Оглоблин О. Студії з історії України: 
Статті і джерельні матеріали. Нью-Йорк; Київ; Торонто, 1995. С. 34. Також див. с. 370.

8  Винар Л. Наукова творчість проф. д-ра Олександра Оглоблина / Оглоблин О. Студії з історії 
України: Статті і джерельні матеріали. Нью-Йорк; Київ; Торонто, 1995. С. XLIII.

9  Оглоблин О. Назв. праця. С. 34.
10  Докладніше огляд літератури з «проблеми поколінь» див.: Савельева И. М., Полетаев А. В. 

Смена поколений / Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. Москва : Языки русской куль-
туры, 1997. С. 360-371; Дубин Б. В. Поколение: социологические границы понятия. Мониторинг обще-
ственного мнения. 2002. № 2. С. 11-15; Каспэ И. М. Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение 
русской литературы. Монография. Москва : Новое литературное обозрение, 2005. 192 с.

11  Нарский И. В. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и со-
ветское детство (Автобио-историо-графический роман). Челябинск: ООО «Энциклопедия», 2008. С. 213.

12  Там само. С. 232.
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американських теоретиків, авторів класичних праць з поколіннєвої історії Вільяма 
Штрауса і Ніла Гове: історія творить покоління, але покоління творить історію. Тобто, 
важливо підкреслити, що не тільки класи чи нації, про які ми дуже часто говоримо, 
але й групи людей, об’єднані одним віком, можуть бути рушійною силою тих змін, що 
відбуваються серед нас, для нас і навколо нас… Тому хочу особливо підкреслити, коли 
ми говоримо про концепцію покоління як носія чи аґента позитивних змін, ми повинні 
розуміти, що це концепція сучасного світу… Покоління є соціологічною концепцією, 
а не психологічною. Вона не твердить, що ми можемо пояснити кожен окремий ін-
дивідуальний випадок чи кожну окрему індивідуальну поведінку. Але вона дозволяє 
краще зрозуміти індивідуальну поведінку чи кожен окремий випадок, тому що вона 
творить контекст. І, насправді, покоління об’єднуються не ідентичностями, тому що 
якщо ми приймаємо за тезу, що існує щось таке як глобальне покоління (а вони є, по-
коління Першої світової війни, покоління Другої світової війни, чи покоління sixties, 
шістдесятників, очевидно що ці покоління глобальні і до них входять люди різних 
національностей, різних вірувань, різних політичних переконань), то тут важливими 
є не ідентичності, а система певних цінностей… Ми розуміємо, що покоління є, певною 
мірою, узагальненням, навіть абстракцією. Але ця абстракція дуже конкретна. Тому 
що чим є покоління, що воно думає, визначається не сумою тих десяти мільйонів голів, 
а тих декількох десятків, сотень чи тисяч людей, які надають цьому поколінню голосу, 
є його сіллю»13. 

Ці міркування свідчать про актуалізацію в проблемному полі україн-
ської історіографії такого перспективного напрямку досліджень, як «історія 
поколінь».
Концепт «покоління», як уявляється, водночас тісно пов’язаний із теорі-

єю колективної пам’яті. «Пам’ять» - не даність, а продукт групи, еліт, соціуму. 
Ірина Колесник слушно наголошує, що пам’ять слугує «засобом репрезентації ми-
нулого, культурних споминів суспільства та на противагу історії-науки пам’ять (со-
ціальна, колективна, культурна, історична) конструює лише ті образи минулого, 
котрі актуальні для сьогодення»14. До того ж, «пам’ять та історія були й залиша-
ються контроверсійними за своєю природою та засобами відображення минулого. 
Історія - це інструмент пізнання минувшини, а пам’ять - засіб розуміння власного 
сьогодення»15. На думку П’єра Нора, колективна пам’ять складається із сукупності 
суспільних практик ритуального та символічного характеру. Загалом регулярні 
ритуали та заходи формують у суспільстві спільні уявлення та створюють спільну 
наративну конструкцію щодо подій минулого. Пам’ять окремих осіб не є в повно-
му розумінні індивідуальною, бо кожен індивід є представником певної соціальної 
групи, і ця пам’ять актуалізується в думках, вчинках, діях. Тобто пам’ять виникає 
у процесі соціалізації особи, і зміст пам’яті визначається тим соціальним середо-
вищем, в якому перебуває індивід. Пам’ять розвивається у часі разом із групами 
індивідів і залишається в пережитому ними досвіді як колективна («…спогад або 
сукупність свідомих чи несвідомих спогадів про досвід, пережитий і/або перетворе-
ний на міф живою спільнотою, до ідентичності якої невід’ємно належить відчуття 
минулого…»)16. Колективна пам’ять, твердить П. Нора, концентрується і репрезен-

13  Грицак Я. Лекція 9. Покоління / Грицак Я. Лекції курсу «Вибрані питання європейської історії». [Львів, 
2016]. URL: http://er.ucu.edu.ua/handle/1/841

14  Колесник І. Українська історіографія : концептуальна історія. Київ : Вид-во «Фенікс», 2013. 
С. 477-478.

15  Там само. С. 494.
16  Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять / Пер. з франц. А. Рєпа. Київ : Кліо, 2014. С. 188-189.
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тується як у географічних пунктах, так і в місцях, які можна визначити як своєрід-
ні точки зіткнення, де формується і комеморизується пам’ять суспільства. Такими 
«місцями» можуть бути люди, події, споруди, традиції, пісні або ландшафтні оди-
ниці, оточені символічною аурою, що сприяють збереженню колективної та групо-
вої пам’яті. «Місця пам’яті» - це простір пам’яті, який виходить за межі уявлень про 
минуле. І в такому аспекті плекання пам’яті про славні імена й славетні родини 
знову ж таки є своєрідним внеском у творення «місць пам’яті». 

Показово, що питання взаємодії поколінь тим чи іншим чином виникало і в пра-
цях безпосередніх учасників модерної доби націєтворення. Це конфлікт або співпра-
ця «батьків» та «дітей», про що стосовно Петербурзької громади писав ще Олександр 
Лотоцький у своїх «Сторінках минулого», це підтримка (як моральне співчуття або гро-
шова допомога) радикально-соціалістичної течії в українському русі, про що згадує у 
споминах Євген Чикаленко, це й конфлікти в лоні Старої громади між старшими та мо-
лодшими її членами, різне бачення призначення та тематики журналу «Киевская ста-
рина», про що говорить у своїх мемуарах Сергій Єфремов, це різне бачення майбутнього 
професійного шляху молодих істориків та філологів, про що свідчив у своїх розповідях 
про спілкування зі своїм «вчителем» В. Антоновичем Максим Славінський, це, нарешті, 
конкуруючі течії в українському політичному середовищі, які змалював на великому 
документальному матеріалі у дослідженні про РУП (Нариси з історії революційного 
руху на Україні, т. 1. К., 1926) Осип Гермайзе (1892-1958), сам - колишній соціал-де-
мократ і учень М. Грушевського, нарешті, змагання побутово-реалістичної та модер-
ністської течій в українській літературі та вияв цих дискусій на шпальтах періодичних 
видань (журнал «Українська хата», газета «Рада»)… Тобто в певному сенсі це - «вічна 
тема» українських інтелектуалів і політиків.

Як своєрідні «місця зустрічі» поколінь можна розглядати родинні осередки й «куль-
турні гнізда» (салони Старицьких, Косачів, М. Лисенка, В. Антоновича, Є. Чикаленка, 
О. Кониського), як громадський простір взаємодії - соціально-політичні союзи й асоці-
ації (громади, гуртки, Всеукраїнську безпартійну демократичну організацію, перші 
національні партії, ТУП), культурно-громадські осередки («Товариства грамотності», 
«Просвіти»), редакції періодичних видань, видавництва, наукові товариства (УНТ в 
Києві). Потребували діалогу та посилювали зв’язок поколінь спільне «збирання спад-
щини» (складання біографічних та лінгвістичних словників, збірок народної творчості, 
упорядкування музейних колекцій, бібліографічні дослідження, участь в археологічних 
з’їздах тощо) та колективне осмислення історіософських засад «українського проекту».

Свій специфічний погляд на взаємодію поколінь в українстві мала самодержавна 
влада. В архіві Особливого відділу Департаменту поліції зберігається цікавий документ, 
який свідчить, що в 1898 р. поліція була твердо впевнена в існуванні в Києві «україно-
фільської партії», котра розділяється на три групи, що дружно співпрацюють між собою. 
До першої належали «старики, почитатели украинской старины», до другої - особи се-
редніх років, «в противоправительственном духе», «преследующие идею об обособлении 
и самостоятельности Малороссиии», до третьої - молодь, котрою керують «лица второй 
категории», що, «занимая видное общественное положение, ускользают от преследова-
ний правительства, жертвуя в этом случае молодежью, которая привлекается к ответ-
ственности, но не выдает вожаков»17. По суті, мова йшла про ВБДО, до якої на корпора-
тивних правах увійшло «Братерство тарасівців» і група українських соціал-демократів 
на чолі з Іваном Стешенком.

Вирішальним етапом у становленні національної свідомості українців як культур-
17  ДАРФ. Ф. 102, ДП, ОВ. Оп. 1898. Спр. 701. Арк. 1 зв.-2.
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ного феномена стали XIX - початок XX ст.18 Г. Грабович пропонує розглядати добу «на-
ціонального самоусвідомлення» крізь призму літературних процесів, де теж простежу-
ється своєрідний поділ на «покоління». «...Кількома, далеко не пропорційними етапами, 
- розмірковує він, - протягом одного сторіччя здійснюється перехід від провінційної до 
національної свідомості». Цих етапів, на думку автора, було п’ять:

1. Котляревський та «котляревщина». Відбувається відокремлення «української 
стихії» (етносу, народної культури) від російської, заперечення спільного з російським 
канону, «на базі своєрідного нативізму» проектується нова ідентичність, яка «накрес-
люється моментами емоційності, чуттєвості, народного етосу як такого і характерно роз-
пливчастої, виразно неінституалізованої, стихійної (недиференційованої) пам’яті».

2. «Історія Русів» і преромантики. «Основний момент тут - заякорення загального 
почуття тотожності й окремішності в історичній пам’яті. Ця пам’ять ще обумовлена «до-
мінантою ностальгії, сентименту і літературних конвенцій». Важливим елементом цього 
етапу є також відкриття нового мовного стилю, і не бурлескного, як у І. Котляревського, 
і не «народного», а «високо-середнього» (очевидно, йдеться про початок конструювання 
стандартизованої мови).

3. Починається «критичне усвідомлення». Цей період пов’язаний з Т. Шевченком 
і кирило-мефодіївцями. Успадковане від попереднього етапу, цього разу вже «прото-
національне» і «протополітичне», українське самоусвідомлення набуває рис критичної 
програми. Критичне самоусвідомлення на цьому етапі має міфічно-містичну, релігійно 
забарвлену форму («Книга буття українського народу» М. Костомарова, міфічний ключ 
поезій Т. Шевченка). Т. Шевченко постає справді центральною фігурою цього етапу. 
«Суть перелому, що його здійснює Шевченко, - стверджує Г. Грабович, - полягає, як на 
мене, не так у тематизованому (історіософському, націотворчому) змісті його слова ... а 
в самому голосі, в переоцінці, навіть відкритті, суб’єкта, індивідуальності. Власне тим 
... уможливлюється новонароджена національна свідомість: не регіоналізмом.., а новою 
універсальною концепцією людини, якою можна було озброїтися проти гегемонії росій-
ського універсалізму...»

4. Пошевченківська доба. Центральною постаттю цього періоду є П. Куліш (важли-
ву роль відігравав також і М. Костомаров). З Кулішем по-перше, починається «послідов-
ний історичний ревізіонізм» минулого в ключі універсальних, раціональних цінностей; 
по-друге, закладаються основи раціоналістичного осмислення майбутнього нації «саме 
в прагматичному плані - як культуртрегерство, як своєрідна культурологічна «інвес-
тиція»; по-третє, від нього починається «проблематизація українськості, тобто її трак-
тування власне в ключі інтелектуальної, пізнавальної проблеми і власне в контексті 
світової думки».

5. Уособленням цього етапу є М. Драгоманов. З ним завершується процес націо-
нального самоусвідомлення як такого, формування концепційного виміру політичного 
націотворення (хоча, зазначає Г. Грабович, останнє продовжується й у XX ст. і триває й 
понині). Нові параметри цього самоусвідомлення - секулярність, соборність і цілісний 
євроцентризм. Змінюється і сам стиль цього самоусвідомлення: відбувається остаточний 
перехід від романтичних мотивів на рейки раціонального, позбавленого романтичного 
міфологізму та містицизму, ерудованого самоусвідомлення, в якому є місце і універ-
сальному і національному19. 

«Український проект», сформульований ще в середині ХІХ ст. (кирило-мефодіїв-
18  Касьянов Г. Теорії націй націоналізму: Монографія. Київ : Либідь, 1999. С. 294.
19  Див: Грабович Г. До питання про критичне самоусвідомлення в українській думці ХІХ століт-

тя: Шевченко, Куліш, Драгоманов. Сучасність. 1996. № 12. С. 90-94.
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ці, старогромадівці, М.П. Драгоманов) як своєрідна альтернатива проекту «великої ро-
сійської нації», був позитивно, хоча й не беззастережно, сприйнятий діячами новітньої 
фази національного руху. Первинним соціально-моральним середовищем для форму-
вання майбутніх представників української легально-народницької еліти, більшість 
яких увійшла до лав Української демократично-радикальної партії (УДРП) (грудень 
1905-1907 рр.), стали, насамперед, громади, з їхньою унікальною атмосферою та своє-
рідними етично-корпоративними нормами20. У створенні партії брали участь діячі різ-
них генерацій - умовно назвемо їх «люди шістдесятих», «люди восьмидесятих» та «люди 
дев’яностих років». Етапи суспільної соціалізації та формування ідентичності діячів 
партії тісно корелюють з основними етапами організаційної й ідейної еволюції грома-
дівського руху.

Першим таким суттєвим «зламом» можемо вважати кінець 1870-х - початок 1880-
х років, коли під впливом пропаганди М. П. Драгоманова активізувався «молодогро-
мадівський» рух: нове покоління інтелігенції розпочинає засновувати свої гуртки, на 
відміну від уже існуючих «старих» громад, прагне синтезувати на практиці принципи 
політичного й національного визволення. Багато хто з діячів УДРП пройшов цю драго-
манівську школу (в драгоманівський гурток у Харкові входив у 1884 р. Є. Х. Чикаленко, 
у київський гурток «молодших політиків» у 1885-86 рр. - Г. Г. Ротмістров, у гуртку «ради-
кальних українців» кінця 1870-х - початку 1880-х брав участь С. І. Ерастов)21.

Умовно генерацію діячів українського руху, чия соціалізація відбулася наприкінці 
1870-х - у 1890-ті роки, і на чию долю випала місія реалізувати завдання новітнього ета-
пу культурного й політичного відродження України, називають «Молодою Україною» 
(поняття першим запропонував публіцист Т. А. Зіньківський у роботі «Молода Україна, 
її становище i шлях» (1890)22. Цю назву згодом використав Іван Франко в огляді підсум-
ків національного розвою останніх десятиліть ХІХ ст.: «В остатнім двадцятилітті XIX 
віку на підмогу, а почасти на зміну давнішим діячам вийшла нова генерація робітників 
і вкинула в ту прірву велику працю, велику силу гарячого запалу і твердої віри в буду-
щину нашої нації. Ся генерація звіяла бурю в нашім національнім житті, та рівночасно 
прочистила повітря, проложила не в однім напрямі нові стежки. Вона розбудила при-
страсті там, де вперед була байдужність і рутина, оживила пульс народного життя. Се 
був той запас свіжих сил, який віднайшла в собі наша нація в хвилі тяжкого пригноб-
лення. Я називаю ту генерацію, тих людей, що своєю працею збудували той замітний 
ступінь, який визначується у нас між роком 1880 і 1900, молодою Україною»23.

У ці роки сформувалося й енергійно увійшло в громадське життя покоління «укра-
їнських вісімдесятників», що відіграло важливу роль у підготовці передумов створення 
УДРП. С. Єфремов писав у 1911 р.: «Відомо, які тяжкі часи настали на Україні з 
кінцем 70-х років. Тільки що пролунав - правда, пошепки, - але не менш од того 

20  Див.: Чмырь С. Г. Громады 1890-х годов и их роль в национальном возрождении украинцев Российской 
империи. Вестник Челябинского ун-та. Серия 1. История. № 1 (9). Челябинск, 1999. С. 68-81; Иваницкая С. Г. 
Громадовские традиции украинского национального движения в границах Российской империи (1860-е - 1890- 
годы). Общественная самоорганизация в мировой истории: Сборник научных статей. Омск, 2006. С. 104-120.

21  Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). Львів : Накладом вид. спілки «Діло», 1925 Ч. 1. С. 109-110; 
Беренштам-Кістяківська Г. Українські гуртки в Києві другої половини 1880-х та початку 1890-х років. За сто 
літ / За ред. ак. М. С. Грушевського. Держвидав України, 1928. Кн. 3. С. 213-214; Ерастов С. «Вільне слово» та 
«Пан». Ювілейний збірник на пошану ак. М. С. Грушевського. З нагоди шістдесятої річниці життя та соро-
ковин наукової діяльності. Київ : ВУАН, 1928. Т. 1. С. 473-476.

22  Детальніше про сприйняття ідей політичної публіцистики Т. А. Зіньківського майбутніми засно-
вниками УДРП див.: Лобода Т. М. Перерваний політ, або спроба реконструкції життєвого та творчого шляху 
Трохима Зіньківського. Українська біографістика: зб. наук. праць. 2005. Вип. 3. С. 170-175.

23  Франко І. З остатніх десятиліть ХІХ в. / Франко І. Зібрання творів у 50 томах. Т. 41. 
Літературно-критичні праці (1890-1910). Київ : Наук. думка, 1984. С. 476.
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грізний голос майської заборони 1876 p., що, здавалося, не кидав українцям ніякі-
сінької надії на кращі часи, не давав ніякого виходу не тільки громадській енергії, 
а навіть чисто літературним заходам. З відомих тоді діячів українства одні, як 
Драгоманов, подалися в еміграцію, щоб хоч здалеку будити заспаних земляків; 
другі, як Чубинський, опинилися з примусу на далекій півночі, з зав’язаними ро-
тами, не маючи змоги подати голос на оборону рідного народу. Інші принишкли 
- навіть найбільш енергійні й діяльні люде не бачили ніякого виходу з тяжкого ста-
новища і, здавалось, до краю зневірилися в українстві, не сподіваючись, що можна 
щось зробити малими силами неорганізованого громадянства проти страшної цен-
тралізаційної машини, озброєної всіма засобами великого державного організму. 
Багато українців з роду і симпатіями пішло тоді на безпосередню боротьбу з ним 
і за політичною боротьбою розгублювали вони свої національні симпатії і гинули 
не з іменем України на устах, не як сини свого народу. Це була тяжка жертва, що 
віддавала Україна натурою бездушному Молохові централізації, жертва, яка не 
приносила плодів і нічим не поверталася для користі рідного краю. […] Здавалося, 
жити свідомим людям було нічим, їм не було повітря, щоб дихати, не було ґрунту 
під ногами. Лишалось хіба живцем лягати в домовину, одцуравшись од усіх надій 
на щастя й розвиток рідного краю.

І проте сталося інакше.
Минуло кілька років після 1876 року, - і на Україні повстає в пишному розцві-

ті український театр; видавництва знов проломлюють категоричне «не было, нет и 
быть не может» українського письменства, - мало того, з’являється цілий ряд нових 
людей, що навпроти безмежних утисків поставили так само безмежний опір, дужу 
громадську одсіч. Десь по глухих закутках, майже самостійно, під впливом випад-
кової розмови, випадково прочитаної української книжки або спектакля україн-
ської трупи зароджується зерно української свідомості; уперто шукає воно собі по-
живи, збираючи ті окрушини старшої літератури, які чудом встигли переховатись 
під час нечуваних репресій. Люде самотужки виробляють собі певний світогляд 
і завзято стають проти утисків, які тільки побільшують їхню енергію й завзяття, 
окриляють їх. Самотужки, ступінь по ступінню йдуть ці люде далі по шляху укра-
їнської самосвідомості, працюють серед самих неможливих громадських, а часто й 
особистих обставин, щоб кінець кінцем зібрати кругом себе порізнене громадянство 
і рушити в дальшу путь - не самотніми вже одиницям, а тісно згуртованою, ком-
пактною, до гурту збитою масою. Не багато спершу цих людей з нового покоління 
було, але тим вищий їх подвиг і тим більша честь і шана цим невмирущим трудів-
никам на нашій рідній ниві під самий критичний час істнування»24. 

Найбільш типовою постаттю (в усякому випадку, у баченні Єфремова) тут був 
Б. Грінченко. С. Єфремов, звертаючись до характеристики цього періоду й змальо-
вуючи образ часу й людей, що його творили, так і називав «вісімдесятників» - «люди 
Грінченкового покоління». Це, за його переконанням, була «…найглухіша пора нашого 
життя (1881-1905), коли багатьом опали були руки в зневір’ї, коли українство ледве ди-
хало в пазурах двоглавого петербурзького орла, а українське слово не тільки безсило 
корчилось в отих державних лабетах, але й занепало було в свідомості самих зневірених 
людей, що перше йшли йому на службу… Матеріал, як бачимо, життя давало дуже 
крихкий, і з його людям Грінченкового покоління довелось будувати підвалини ново-

24  Єфремов С. Памяті Бориса Грінченка. На перші роковини його смерти / Єфремов С. Personalia: 
Публіцистика 1899-1917 років («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, по-
леміка): в 2-х томах. Т. 1 / Упорядник - С. Г. Іваницька. Запоріжжя-Херсон : Грінь Д. С., 2016. С. 146-147.
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часного українства. Базуючись на кращих традиціях українства й порвавши разом з 
наслідками розпачу й зневір’я, воно справді-таки ті підвалини створило, - підкреслю-
вав Єфремов, - і якраз од цього покоління починається та систематична праця, і та бо-
ротьба, що, врешті решт, довела до перемоги на національних позиціях»25. З’ясовуючи 
ціну цієї перемоги, перерахував елементи «суворої, дрібної боротьби з буденщиною 
повного, безпросвітного часу»26, який змушував людей зі значним інтелектуальним та 
творчим потенціалом «розмінювати себе на дрібну роботу, віддавати закиданню всіх 
тих незчисленних люків нашого життя, які ковтнули силу, заміри, енергію цілого його 
покоління». Відзначав унікальність психологічного типу «сильних людей» цього поко-
ління, яке «творило, а не руйнувало», можливо, підсвідомо екстраполюючи цю оцінку 
й на власне, наступне, покоління: «З поривами та замірами титанів, це покоління ка-
менярів мусило довбатися в землі, рівняючи, як казав другий визначний того ж таки 
покоління представник, «правді путі», приховані залізними ланцюгами обов’язку до 
місця своєї праці, і в ній знаходити величну мету»27. У некролозі, присвяченому Марії 
Грінченко, С. Єфремов об’єднав період 1880-х - початку 1890-х рр., відзначивши «гни-
лі обставини» того часу та характеризуючи «вісімдесятників» як «героїчне покоління 
українське, що перше після акту 1876 р. стялося з російським самодержавством, боро-
лось, не спускаючи рук, за кращу будучину й із надією йшло вперед». Рисами, йому 
властивими, називав віру в перемогу, незламність духу, енергію до праці, волю до бо-
ротьби: «воно вміло хотіти»28.

Основним формоутворювальним елементом попередників УДРП - Української де-
мократичної та Української радикальної партій - були «люди 90-х років». Це нове поко-
ління українських лідерів сформувалося в 1890-х - на початку 1900-х років в унікаль-
ному соціально-моральному середовищі гімназичних, семінарських і університетських 
громад. У другій половині 1890-х рр. такі громади існували в Київському, Харківському, 
Дерптському, Петербурзькому університетах, у Варшаві й Новоалександрійському сіль-
ськогосподарському інституті (Царство Польське). У 1898 р. відбувся перший з’їзд сту-
дентських громад (одним з організаторів і учасників якого був В. М. Доманицький), в 
1899 р. - другий, в 1904 р. - третій (у ньому брав участь Ф. П. Матушевський). У 1896 р. 
студент Петербурзького університету В. М. Шемет організував у Лубнах Полтавської 
губернії гімназичну громаду, до якої пізніше приєдналися студенти, що приїжджали 
додому на канікули, місцеві інтелігенти, селяни.

Згуртуванню молодих сил слугували не тільки напівлегальні політизовані фор-
мування, але й літературні неформальні об’єднання. Так, у 1880-ті -1890-ті рр. у Києві 
діяв молодіжний літературний гурток «Плеяда», до якого входили Леся Українка, 
М. А. Славінський29, С. П. Шелухин, Л. М. Старицька, Є. К. Тимченко, І. М. Стешенко, 
В. І. Самійленко, О. М. Старицька, М. П. Косач, Д. В. Романова. Вони перекладали 
українською мовою твори світової класики, друкуючись у львівських часописах «Зоря» 
і «Правда»30.

25  Єфремов С. О. Грінченко / Єфремов С. О. Літературно-критичні статті. Київ : Дніпро, 1993. С. 323.
26  Єфремов С. О. Грінченко. С. 325.
27 Єфремов С. О. Грінченко. С. 326.
28  Єфремов С. О. Марія Грінченкова. Посмертна згадка / Єфремов С. О. Літературно-критичні стат-

ті. С. 314-317.
29  Про творчі та особисті взаємовідносини М.А. Славінського та Лесі України див.: Славінський Б., 

Славінський Д. Той шлях важкий, тернистий… / Славінський М.А. Заховаю в серці Україну: поезія, публі-
цистика, спогади. Київ : Юніверс, 2002. С. 7-8; Славінський Б. Зруйнований храм кохання Славінський М. А. 
Заховаю в серці Україну: поезія, публіцистика, спогади. С. 383-405; Стрельський Г. В. Творче життя і трагічна 
смерть М. А. Славінського. Українська біографістика: зб. наук. праць. 2005. Вип. 3. С. 179.

30  Див.: Диба А. «Українська Плеяда - найкраща, найталановитіша дитина Старої (Київської) громади» 
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Для консолідації радикально налаштованої групи однодумців велике значення 
мало заснування в 1895 р. видавництва «Вік», яке з 1898 р. розпочало інтенсивну діяль-
ність та залишило видатний слід в історії українського книгодрукування31. Фундаторами 
видавництва були О. Г. Лотоцький, Ф. П. Матушевський, В. Ф. Дурдуківський, С. О. 
Єфремов, В. М. Доманицький, В. М. Страшкевич - члени Київської семінарської гро-
мади, що бували постійними й завжди бажаними гостями в своєрідному «політичному 
салоні» - помешканні О. Я. Кониського. Як свідчив стосовно кипучої натури Олександра 
Яковича М. С. Грушевський, що теж опікувався семінарським гуртком, «…громадський 
дух був в нім незвичайно розвинений. Він мав незвичайно широкі відносини, старанно 
розширяв їх повсякчас далі й піддержував, використовуючи їх для поширення україн-
ської ідеї й національного руху. Енергія його на сім полі була незвичайна. Його покій 
був клубом, де до пізньої ночі, майже без перерви товклися земляки…Дар ініціативи в 
нім був незвичайно розвинений; він вічно щось планував, зав’язував, стягав людей…а 
часом з ініціативи небіжчика виходили речі, многоважні своїми наслідками»32.

Складним був процес соціокультурної адаптації майбутніх лідерів і учасників 
«українського проекту». «Майбутні активісти з інтелігенції формувалися в містах, але 
не з міських мешканців, - відзначає у своєму дослідженні канадський історик Богдан 
Кравченко. - Більшість із тих, хто зростав у місті, були просякнуті російською культу-
рою й рідко наверталися до українського руху. Вони стикалися з українським буттям 
через випадкову книжку чи, рідше, український театр - усе це мало певну пізнавальну 
цінність, та й годі. Але для молодого інтелігента із села зіткнення з російським містом 
було болісним. Російське середовище брутально нагадувало йому про його інакшість, 
про селянське походження. Першою реакцією на цю нову реальність було злитися з 
натовпом, якомога швидше позбутися ознак села. Внутрішнє перетворення обирало ін-
ший маршрут. …Парадоксально, що через механізми асиміляції українська інтеліген-
ція здобувала національну свідомість. У цьому процесі усвідомлення невеличке коло 
патріархів української культури мало надзвичайно великий вплив на інтелігенцію із 
села, а через нього - на саме сільське суспільство…Якщо київські професори надавали 
українському рухові певного статусу в очах сільської інтелігенції, то остання своєю чер-
гою сіяла зерно національної свідомості в селі»33. Цей механізм надбання українською 
національної ідентичності був властивий і процесам самоусвідомлення більшості діячів 
УДРП, насамперед «людей 1890-х».

Дійсно, на генерацію «людей 1890-х» (С. О. Єфремов, В. М. Доманицький та ін.), 
значним був вплив старшої генерації, «шістдесятників». В автобіографіях, споминах, 
листуванні, щоденниках в якості осіб, що найбільш контактували з молоддю, найчас-
тіше згадуються імена Л. А. Смоленського, М. В. Ковалевського, В. Б. Антоновича й 
О. Я. Кониського… Представники «політичного» угрупування в старогромадівському 
середовищі - Л. А. Смоленський та М. В. Ковалевський - активно відстоювали збли-
ження з «молодими» драгоманівськими громадами. Вельми значним на молодь був 
вплив і представників старогромадівського «радикально-національного» напрямку - 

/ Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць. Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 
2007. Т. 4. Кн. 1. С. 295-320.

31  Єфремов С. Про дні минулі. Молода нація: альманах. Київ : Смолоскип, 2003. № 2 (27). С.141-144; 
Його ж. На світанку українських видавництв («Вік»). Бібліологічні вісті / За ред. Ю. Меженка. 1925.  № 1-2. 
С. 109-111.

32  Грушевський М. Пам’яті О. Кониського / Грушевський М. Твори: У 50 томах. Т. 7: Серія «Історичні 
студії та розвідки (1900-1906)». Львів : Світ, 2005. С. 553-554.

33  Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. Київ : Основи, 1997.  С. 59-60..
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В. Б. Антоновича й О. Я. Кониського34. Не випадково С. Єфремов, акцентуючи увагу 
на їхній причетності до створення в 1897 р. ВБДО, відзначав: «Ці старі люде вміли йти 
за віком і ловили його потреби, міняючи й методи своєї роботи»35. Зі старогромадівців 
найближче з молоддю спілкувалися також В. Н. Вовк-Карачевський, К. П. Михальчук. 
І. С. Нечуй-Левицький, Є. К. Тимченко (забезпечував громадівців галицькими полі-
тичними виданнями). У формуванні бібліотеки надавав допомогу О. Я. Кониський. 
В. Б. Антонович й О. Я. Кониський активно відстоювали ідею культурної самобут-
ності українців і співробітничали з партією народовців у Східній Галичині (Австро-
Угорщина), підтримували зв’язок із часописами «Зоря», «Правда», «Діло», у яких дру-
кувалося багато майбутніх діячів УДРП. Спостереження, роздуми й посильна участь 
у галицькій політичній боротьбі справили значний виховний вплив на українську 
інтелігенцію підросійської України, позбавлену можливості вільного обговорення на 
батьківщині соціально-політичних і національних проблем. Так, у 1890-і роки в ролі 
стороннього спостерігача діячі громад осмислили процес боротьби консервативного на-
ціоналізму (народовці) з націоналізмом прогресивним (радикали), і усвідомили шанси 
народовського та радикального напрямків у боротьбі за вплив на селянство. Можливо, 
завдяки цьому аналітичному досвіду 1890-х рр. українська інтелігенція, узявшись в 
1900-і роки за формування власних політичних партій, обрала своїм орієнтиром гасла 
радикального змісту, і поставила, за словами М. С. Грушевського «на чолі своєї діяль-
ності ... поєднання національного радикалізму з або з більш менш лівими суспільно-по-
літичними течіями, у вигляді народницького соціалізму або соціального демократизму, 
або з помірнішим конституціоналізмом»36.

До чинників (агентів) процесу політичної соціалізації та національної самоіденти-
фікації діячів ліберально-демократичного спрямування, можна віднести також традиції 
етнопедагогіки, найбільш усталені в сім’ях священників (родини В. М. Доманицького, 
С. О. Єфремова, О. Г. Лотоцького) та селян, коло читання (передусім, твори 
Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, І. С. Нечуя-Левицького, особливо його «Хмари», різно-
манітна історична лектура - праці М. І. Костомарова, П. О. Куліша, В. Б. Антоновича, 
М. П. Драгоманова, М. С. Грушевського). Потрібно відзначити також визначний вплив 
журналу «Киевская старина» й гуртка вчених та аматорів, насамперед членів Старої 
громади, які об’єдналися навколо того єдиного на той час осередку українознавчих 
студій, своєрідного центру тяжіння прихильників «общерусской» та «малоросійської» 
ідентичностей. Співробітництво в часописі «молодих радикалів» (В. М. Доманицького, 
С. О. Єфремова)37 можна розглядати як символічне виявлення неперервності україн-
ського руху на стадії трансформації від етнографічного до політичного проекту.

У 1890-ті рр. потужний імпульс до політизації інтересів учасників громадівсько-
го руху дала поява під безпосереднім впливом М. П. Драгоманова в Східній Галичині 
Русько-української Радикальної партії (РУРП) (жовтень 1890 р.). Громадівці - «полі-
тики» підросійської України виявляли значну зацікавленість діяльністю РУРП, під-
тримували матеріально та літературною працею її видання «Життє i слово» й «Народ». 
Б. Грінченко подав наступну класифікацію суспільно-політичних течій в україн-
стві 1890-ті рр.: 1) українофіли, формально пов’язані з українством, але не пов’яза-
ні з народом, пасивні й залякані урядом; 2) радикали, які проповідують любов до 

34  Єфремов С. О. Про дні минулі. Молода нація: альманах.  2003. № 2 (27). С. 135-138.
35  Єфремов С. О. Про дні минулі. С. 136-137.
36  Грушевский М. Движение политической и общественной мысли в ХІХ ст. / Грушевский М. 

Освобождение России и украинский вопрос. Санкт-Петербург : Общественная польза, 1907. С. 54.
37  Єфремов С. О. Про дні минулі. Молода нація: альманах. № 2 (27). С. 146-147.
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народу, дбають про його економічні потреби, але не беруть до уваги національне 
питання; 3) націоналісти, «свідомі українці», народовці. Це та група, з якою він 
себе ідентифікував і від імені якої дискутував із М. Драгомановим38. С. О. Єфремов 
відзначав «безперечний» вплив РУРП на формування нових кадрів української інтелі-
генції, її помітне зрушення «вліво» та організаційне пожвавлення в середовищі громад.

Інтенсивна взаємодія поколінь в українському національному русі, виконуючи 
основну свою місію - формування свідомих активістів, разом з тим створювала громад-
ський простір для такої взаємодії, закладала підгрунтя для вирішення проблем «націо-
нального будівництва».

Юрій Лавриненко писав, що «одним із найважливіших актів українського від-
родження XIX ст., мабуть, було відновлення в напівзруйнованій соціальній структурі 
України кількісно невеликої, але якісно важливої соціально-структуральної групи інте-
лектуалів у західноєвропейському значенні терміну»39. Він апелював до авторитету за-
хідних соціологів, котрі пропонували своє тлумачення цього поняття, зокрема, до праць 
Йозефа Шумпетера. Так, останній твердив, що інтелектуали - це не соціальний клас, 
як дворянство, селянство чи робітництво. «Вони приходять з різних кінців соціального 
світу і велика частина їхньої діяльності складається із взаємопоборювання та ламання 
списів за класові інтереси, шо не є їхніми власними. А попри те вони розвивають соці-
ально-групову поставу і груповий інтерес достатньої сили, щоб велике число їх змуси-
ти до поведінки, яка звичайно не зв’язана з поняттям соціальних класів. Далі, їх не 
можна прямо визначити як суцільну суму людей, які набули вищу освіту; це затерло б 
найважливіші риси цього типу». Звання, фах, наприклад, лікарі, адвокати і т. п., не ви-
значають приналежності до інтелектуалів, що для них Шумпетер знаходить аналогію 
в софістах, філософах і ритористах античного світу. Інший дослідник, Карл Мангейм, 
визначав їх як «носія синтези», окрему соціальну групу. Макс Вебер наголошував на 
геґемонії західних інтелектуалів саме в ділянці культури і їх значному впливу через 
культуру на політичне життя: Отже, наголошував Ю. Лавриненко, «під “інтелектуа-
лами” ми розуміємо групу людей, які завдяки своїй специфічності мають спеціальний 
доступ до певних досягнень, що їх вважають “культурними вартостями”, і які тому за-
бирають провід «культурної спільноти». Макс Вебер підкреслював: «Існує тісний зв’язок 
між престижем культури і престижем влади». А отже, зауважував Ю. Лавриненко, за 
Вебером виходить, що західній інтелектуал має доступ до впливу на владу, але цей 
доступ реалізується через культурну місію і самовизначення інтелектуалів, як окремої 
соціальної групи. Російський інтелектуал не досягнув цього самовизначення не через 
свою нездатність, а тому, що Росія ніколи не мала справжнього суспільства і правопо-

38  Б. Грінченко - М. Драгоманов. Діалоги про українську національну справу / Упоряд. А. 
Жуковський. Київ : Ін-т української археографії НАН України, 1994. С. 100-104. М. Шкандрій розгля-
дає цю полеміку в методологічному ключі постколоніальних студій, зауважуючи, що «Листи» Грінченка 
були «нападом на старше покоління українофілів, зокрема й на Драгоманова», з закликом зайняти 
непохитну позицію супроти російської літератури та культури. «Відштовхуючись від позицій роман-
тичного націоналізму й дотримуючись органічної концепції нації, Грінченко у своєму метанаративі про 
Націю наполягає на її відмінності від решти націй, надто від близько споріднених. Його «Листи» ста-
новлять свідому спробу розірвати з попередньою інтелектуальною традицією й радикально перефор-
мулювати національні завдання. Це вочевидь важливий момент імперського дискурсу». М. Шкандрій 
вважає можливим теоретично пояснити публіцистичний виступ Грінченка через три різні інтерпре-
таційні моделі: через тристадіальну схему національних рухів (М. Грох), через модель, яку запропо-
нував М. Павлишин (колоніально-антиколоніально-постколоніальна послідовність), через концепцію 
дискурсивних стратегій С. Єкельчика (Див.: Шкандрій М. В обіймах імперії. Російська і українська 
літератури новітньої доби / Переклад з англ. П. Таращук. Київ : Факт, 2004. С. 299-301).

39   Лавриненко Ю. Історичне тло і попередники РУП. Збірник на пошану проф. д-ра Олександра 
Оглоблина / Відп. ред. Василь Омельченко. Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 1977. 
С. 311.
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рядку в західноєвропейському розумінні слова40.
Одним із перших публічних інтелектуалів, що відіграв особливу роль у самоусві-

домленні декількох поколінь діячів українського руху у добу пореформеної модерніза-
ції, був М. П. Драгоманов. Як зауважує Я. Грицак, «це тип інтелектуала, який почуває 
себе до якогось великого обов’язку, але не просто заробляє собі на хліб, а й творить довко-
ла себе певне середовище, якусь нову реальність, і відповідає за неї. Інтелігенти стають 
такою собі сумішшю інтелектуала з політиком»41.

Період першої російської революції 1905-1907 рр. виявився ключовим з точки зору 
трансформації фаз процесів «національного будівництва». Він приніс українській за са-
моідентифікацією інтелігенції довгоочікувані здобутки - свободу друку й громадських 
об’єднань, організаційне оформлення та активізацію українських політичних партій. У 
грудні 1905 р. внаслідок злиття Української демократичної та Української ради-
кальної партії народилась Українська демократично-радикальна партія (УДРП)42. 
УДРП, як партія парламентського типу, орієнтувалась на еволюційний шлях рефор-
мування Російської імперії в конституційну федеративну державу з розвинутим грома-
дянським суспільством і зосереджувала свої колективні зусилля на вирішенні проблем, 
пов’язаних із процесом «національного будівництва». Головними напрямками концен-
трації її зусиль були: боротьба за легалізацію статусу української мови у публічному 
житті (скасування указів 1863 та 1876 рр.), вирішення «шкільного питання» (українська 
мова навчання в початкових і середніх школах), «університетське питання» (кафедри 
українознавства), організація «Просвіт», видання українського перекладу «Євангелія», 
опікування новонародженою україномовною пресою, організація роботи українських 
видавництв. С. Єфремов у розділі XVI своїх мемуарів («Серед тучі, серед грому») зма-
льовує неповторну ауру передодня та перших місяців революції та говорить про те, що 
«українське громадянство, хоч мало свої специфічні потреби й болі і голубило свої надії, 
в новому рухові йшло в парі з усім громадянством Росії й брало участь в усіх заходах 
проти зненависного ворога»43. У пресі публіцист пропагував програму УДРП, базова-
ну на принципах конституціоналізму, федералізму, свободи національно-культурного 
розвитку, подаючи в пресі свою добре аргументовану версію. Культурну роботу пред-
ставники української ліберально-демократичної еліти розглядали як перший крок до 
внесення національної свідомості до народних мас, а боротьбу за звільнення україн-
ського слова від адміністративно-поліцейських утисків і створення сприятливих умов 
подальшого розвитку - як одне з найбільш важливих партійних завдань44. Українські 

40  Лавриненко Ю. Історичне тло і попередники РУП. С. 311-312.
41  Грицак Ярослав: «Треба відкривати нові контексти». Розмовляв Іван Жежера. URL:: http://

litakcent.com/2008/11/13/jaroslav-hrycak-treba-vidkryvaty-novi-konteksty/
42  Організаційно-ідеологічні та тактичні засади діяльності УДРП відображені в публікаціях автора да-

ного дослідження: Чмырь С. Г. Украинская демократическо-радикальная партия: генезис, программа, тактика 
(90-е годы ХIХ в. - 1909 г.). История национальных политических партий в России: матер. межд. конф., Москва, 
21-22 мая 1996 г. Москва : РОССПЭН, 1997. С. 146-153; Чмир С. Г. Українська Демократично-Радикальна 
партія: організаційний устрій, чисельність, соціальний склад (1905-1908 рр.). Наукові праці історичного фа-
культету Запорізького державного університету. 1999. Вип. 6. С. 76-89; Іваницька С. Проблема формування 
модерної української нації в інтелектуальній спадщині українських радикал-демократів на початку ХХ сто-
ліття. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. 2006. Вип. ХХ. С. 108-
112; Її ж. Народ і еліта в націєтворчих концепціях української ліберальної демократії кінця ХІХ - початку ХХ 
ст. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. ХХІІІ: Політична 
еліта в історії України. Запоріжжя: Просвіта, 2008. С. 79-88; Її ж. Мовна проблема в концепціях української 
ліберально-демократичної партійної еліти. Українознавчий альманах. Вип. 5. Київ : Центр українознавства 
КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. С. 27-30.

43  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі. С. 557.
44  Чмырь С. Г. Украинская демократическо-радикальная партия: истоки, организация, программа, так-

тика (90-е годы ХIХ в. - 1909 г.): дис….канд. ист. наук: 07.00.02/ Институт российской истории РАН. Москва, 
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радикал-демократи наполегливо декларували свою мету: «зробити свій народ політич-
но самосвідомим…Для цього... необхідно, аби народ піднявся вище у своєму культурно-
му розвитку... Без цього й найбільші політичні досягнення будуть тією євангельською 
спорудою на піску, яку зможе зруйнувати перша буря... ХТО хоче бути ЧИМОСЬ на 
широкому просторі світового життя ... ПОВИНЕН мати сили для такої праці, інакше 
буде нічим»45.

В «українському ХІХ довгому столітті», що продовжувалося з 1780-тих років по 
1914 рік, від кінця козацької державності до вибуху першої світової війни46, особливо-
го значення набула мовна проблема. Зенон Когут, досліджуючи «коріння ідентичнос-
ті» модерної України, відзначає: «…якщо борці за політичне об’єднання націй, що вже 
існували, могли спиратися на національно-політичні структури, а також на розвинені 
національні мови й культури, то лідерам нових націй доводилося виводити свої вимоги 
із засад етнічності та розмовної мови. Відтак їхнє завдання, власне, й полягало у роз-
робці єдиного письма, створенні літератури і, водночас переконуванні людей в тому, що 
вони належать до однієї нації»47. Іван Лисяк-Рудницький стверджував, що «центральна 
проблема в новітній українській історії - це постання нації, перетворення етнічномов-
ної спільноти на самосвідому політичну й культурну спільноту»48. Російська самодер-
жавна влада сповідувала доктрину триєдиної руської («русской») нації, з якої логічно 
випливало невизнання окремої української національності49. Саме ця настанова, реа-
лізована через дискримінаційні (Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський указ 1876 р.) 
та асиміляційні заходи уряду, й породжувала виникнення «українського питання» в 
Російській імперії. Інтелектуали, що взялися на початку ХХ ст. за інтенсивну реаліза-
цію «українського проекту», підвалини якого були сформовані кирило-мефодієвцями та 
оновлені політичним емігрантом М. П. Драгомановим, особливу увагу приділяли саме 
проблемі розвитку української мови, розглядаючи її як запоруку збереження традицій-
ної етнічної культури, як ресурс для розбудови повноструктурної модерної української 
культури, і, нарешті, як засіб політичної комунікації «національно свідомих україн-
ців» та народних мас. Про мову як «сакрамент української національної ідеї…» писав 
М. С. Грушевський50.

У 1906-1907 рр. мовне питання в Україні трансформувалось у проблему розвитку 
нації як громадського організму на підставі створеної в роки революції інфраструкту-
ри українського національного руху. Успіхи в культурно-просвітницькій сфері за 
два роки відносної політичної свободи переконали радикал-демократів, що за нор-
мальних конституційних умов український рух має всі шанси перетворитися на 
потужну масову силу. Не випадково в 1913 р. провідний діяч Полтавської громади 
УДРП, письменник Г. О. Коваленко в роздумах про людину й суспільство стверд-
жував: «Ми не знаємо, що буде, що трапиться з нами, з нашою країною. Проте 

1994. С. 156-157, 241-258.
45  Перед великим днем. Рада. 1906. 19 вересня.
46  Лисяк-Рудницький І. Структура української історії в ХІХ століття / Лисяк-Рудницький І. Історичні 

есе. Т.1. Серія «Західна історіографія України». Вип. 1. Київ : Основи, 1994. С.197.
47  Когут З. Розвиток малоросійської самосвідомості і українське національне будівництво / Когут З. 

Коріння ідентичності: Студії з ранньомодерної та модерної історії України / Післямова В. Кравченка. Київ 
: Критика, 2004. С. 83.

48  Лисяк-Рудницький І. Роля України в новітній історії / Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т. 1. Серія 
«Західна історіографія України». Вип. 1. Київ : Основи, 1994. С. 147.

49  Лисяк-Рудницький І. Український національний рух напередодні першої світової війни / Там само. 
С. 480.

50  Грушевський М. С. Раз добром налите серце (памяті К. П. Михальчука) / Грушевський М. С. Твори: У 
50-ти томах. Т. 3. С. 204.
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можемо бути впевнені, що після всіх можливих бурь спливе нагору те здорове, міц-
не, що створили суспільною працею цілі покоління: освіта, організованість, право, 
уміння підкорятися громадській дисципліні і та висока культура духу, що творить 
братерство, згоду, дає силу і надію і перемагає все на світі»51. Перша революція за-
кінчилась. Але «культурницька», «організаційна» фаза «національного будівниц-
тва» не була завершена. Як стверджує професор Роман Шпорлюк, «…історики вважа-
ють, що успішні революції - це не ті, що завершились повною перемогою, а ті, які стали 
компромісом. З огляду на це, наприклад, революція 1905 року в Російській імперії була 
більш вдалою, ніж лютнева 1917-го - царизм залишився, але почалися демократичні 
вибори до Думи, з’явилися перші паростки громадянського суспільства»52. Показово, 
що в міжреволюційний період 1907-1914 рр. «будителі нації» - інтелігенти різних 
соціально-політичних напрямків, в умовах дуалістичного режиму Російської ім-
перії спромоглися зберегти культурно-освітню та медійну інфраструктуру (преса, 
«Просвіти», клуби) як підставу для подальшого організаційно-політичного посту-
пування. Це давало надію на майбутнє. Розвиток українського національно-куль-
турного життя перервала Перша світова війна. 

Проблема взаємодії поколінь в українському русі знайшла яскраве й пере-
конливе відображення у публіцистичному дискурсі С. Єфремова. Неодноразово 
він звертався до діяльності представників Кирило-Мефодіївського братства, зма-
льовував образи «людей 1840-х», «людей 1860-х», «людей 1870-х» років, аналізував 
типові й відмінні риси різних генерацій українства. Отже, перейдемо до більш де-
тального розгляду творчого доробку С. Єфремова в контексті «біографії поколінь».

2.2. Кирило-Мефодіївське братство в баченні
Сергія Єфремова

Міф Кирило-Мефодіївського братства (1846-1847 pp.) - невід’ємний елемент у 
конструюванні світогляду видатних представників української ліберально-демо-
кратичної еліти початку ХХ ст.53. Свого часу під впливом польського романтизму, 
що плекав думку про особливу місію польського народу, народу-страдника, який 
у боротьбі з російським деспотизмом прокладає усім іншим народам шлях до сво-
боди, М. Костомаров, П. Куліш і Т. Шевченко витворили власний, український 
месіанський міф, який використовував ключові моменти української історичної 
пам’яті в трактуванні ідеологів українського народництва54. Цей міф, переживши 
метаморфози, виявився досить міцно укоріненим у ментальність та практичні на-
станови діячів еволюційного напрямку. Мотиви особливої місії України, її здат-
ності бути ініціатором та лідером в перетворенні централізованої бюрократичної 
імперії Романових на світлу братерську федерацію рівних народів та країв від-
чуваємо, наприклад,  в програмових настановах УПСФ. Навіть після остаточного 
краху надій на мирне перетворення Російської централізованої держави в союз 
«вільний з вільним, рівний з рівним», федералізм трактувався есефами переважно 

51  Коваленко Г. Людина i громада. Думки про добро i правду. Київ : [Вік], 1913. С. 49-50.
52  Див.: Шпорлюк Р. «Давайте не будемо мислити п’ятирічними планами» / Шпорлюк Р. У пошуках 

майбутнього часу: статті та есеї. Київ : Грані-Т, 2010. С.26.
53  Щодо його історії див.: Иваницкая С. Г. Кирилло-Мефодиевское братство. Большая российская 

энциклопедия. Москва : БРЭ, 2009. Т. 14. С. 27.
54  Див.: Гирич І. Кирило-мефодіївські братчики як творці засад української історичної пам’яті 

/ Гирич І. Б. Концептуальні проблеми історії України. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2011. 
С. 66-68.
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в романтично-месіанському дусі. Ці ідеалістичні ноти вперше прозвучали в про-
грамному документі Кирило-Мефодіївського братства «Книзі буття українського 
народу», а згодом знайшли відображення у Третьому Універсалі Центральної Ради. 
«Формулювання в дусі романтичного месіанізму звучало дивно - Україна прого-
лошувала себе автономією у складі неіснуючої федерації», - зауважує Я. Грицак55. 
Своєрідною трансформацією ідеї кирило-мефодіївців щодо конфедеративної спілки 
народів виглядало проведення в Києві 21-27 вересня 1917 р. «з’їзду народів», де об-
говорювалось питання про перебудову Росії у федеративну республіку. С. Єфремов 
із ентузіазмом писав про цей форум на шпальтах «Нової Ради».

Діяльність братства висвітлена у працях Олександра Кониського, 
Михайла Грушевського, Сергія Єфремова, Павла Зайцева, Дмитра Багалія, 
Михайла Возняка. Матеріали слідства та інші документи з історії товариства 
найповніше представлені у виданні «Кирило-Мефодіївське товариство» (у 3 т. 
Київ: Наукова думка. 1990). Вивчення історії товариства, його ідеології та біо-
графій окремих діячів має відповідні ґрунтовні огляди літератури з проблеми56. 
З праць закордонних авторів можна згадати полемічну статтю Ореста Пелеха, 
спрямовану проти традиційної радянської та модернізованої національної інтер-
претацій історії Кирило-Мефодіївського братства. Історик вважає, що приписува-
ти членам братства у 1846-1847 рр. формулювання нової української політичної 
ідеології чи відстоювання ідеї української окремішності та будь-які радикальні 
соціалістичні ідеали - помилка, бо упродовж 1846-1847 рр. братчики були ціл-
ком лояльні до петербурзької влади, а досить серйозні зміни в їхньому самоусві-
домленні й розумінні специфіки східноєвропейської історії відбулися вже після 
арешту і покарання. О. Пелех твердить, що у подальшому дослідженні братства 
найпродуктивніше було б застосувати різні варіанти стратегії контекстуалізації, 
зокрема порівняння досвіду різних імперій, а також використати здобутки пост-
колоніальної теорії. З’ясовуючи ґенезу політичного українства, О. Пелех дово-
дить, що саме зусилля Миколи І та його міністра освіти Сергія Уварова винайти 
окрему російську національну ідентичність як нове джерело легітимізації після-
наполеонівської, постдекабристської Росії, сприяли народженню сучасного укра-
їнського націоналізму57. 

Канадський дослідник Мирослав Шкандрій у контексті постколоніальних 
студій пов’язує поетичну творчість Т. Шевченка й програмові постулати Кирило-
Мефодіївського товариства. Аналізуючи поему «Кавказ», він зауважує, що 

55  Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ - ХХ століття. 
Київ : Генеза, 1996. С.120-121.

56  Євген Луняк, здійснюючи історіографічне узагальнення вивчення товариства св. Кирила та 
Мефодія, висловив думку про те, що «на жаль, сучасна українська історіографія не має ґрунтовних дослі-
джень Кирило-Мефодіївського товариства. Це ніби підтверджує думку про те, що ця історія є загально-
відомою, і звернення до неї - це лише тупцювання на місці та повторення вже відомих істин. Насправді, 
слід зауважити, що серйозні дослідження цього інтелігентського гуртка середини 40-х рр. XIX ст. мож-
на перелічити по пальцях, і його історія містить у собі багато ще недосліджених аспектів, що чекають 
на своє вивчення» (Луняк Є. Кирило-Мефодіївське товариство: проблема дефініції. Сіверянський лі-
топис. 2003. № 4. С. 97-100). Див. також: Луняк Є. М. Кирило-Мефодіївське товариство в історичних 
дослідженнях другої половини XIX-XX ст.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06. Дніпропетровськ, 
2003. 19 с.; Його ж. Кирило-Мефодіївське товариство: історіографічний образ. Література та куль-
тура Полісся. Вип.19: Проблеми філології, історії, мистецтвознавства та культури Полісся в сучасних 
дослідженнях. Ніжин, 2002. С. 67-70; Його ж. Кирило-Мефодіївське товариство: дослідження припиня-
ти рано. Література та культура Полісся. Вип. 28: Сторінки історії і культури Полісся та України в 
сучасному висвітленні. Ніжин, 2005. С. 77-82.

57  Pelech О. The State and the Ukrainian Triumvirate in the Russian Empire, 1831-1847. Ukrainian 
Past, Ukrainian Present / Ed. by B. Krawchenko. New York : St. Martin’s Press, 1993. Р. 4. 
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Шевченко був переконаний: народ складається з усіх класів, зокрема й селянства; 
кожен народ, хоч якою деформованою може бути його соціальна структура, має по-
літичну цілість; бездержавний народ має не тільки минувшину, а й теперішнє та 
майбутнє, яке покликані висловити поети цього народу. Такі думки спростовували 
головні політичні постулати імперіалістичного мислення, а «програма Кирило-
Мефодіївського братства була докладним поясненням цих поглядів. Вона спира-
лася на право малих народів на самовизначення». М. Шкандрій вважає, що захід-
ні вчені применшували політичний характер і значення братства, зосереджуючись 
натомість на характеристиці його членів як представників «інтелектуального на-
ціонального руху». Проте це твердження заперечували коментатори, які вивчали 
програму, число членів братства й масштаби його підтримки. Автор доходить вис-
новку, що «творення літератури, яка б висловлювала нову ідеологію, було, фак-
тично, одним з важливих аспектів діяльності братства. Хай там як, поява поезій 
Шевченка стала єдиним найефективнішим способом поширення ідей братства»58.

Вивчення публіцистичної спадщини легально-народницької еліти кінця ХІХ 
- початку ХХ ст. дозволяє простежити процес міфологізації братства з одночасною 
актуалізацією його ідеологічної складової. У подальшому, в 1910-ті - 1920-ті рр. 
здійснюється публікація та критика джерел, розширюється документальна база 
інтерпретацій. С. Єфремов теж у своїх статтях неодноразово звертався до історії, 
ідеології та образів діячів Кирило-Мефодіївського братства59. У радянській офіцій-
ній історіографії домінувало негативне тлумачення його поглядів. За тверджен-
ням Г. Я. Сергієнка, «українські буржуазні націоналісти намагалися показати 
товариство відособленим від загальноросійського визвольного руху і створили 
легенду про нього як єдину на Україні національну організацію так званої епо-
хи ”українського відродження”»60, а «продовжувачем фальсифікаторських вправ» 
щодо історії товариства виступив С. Єфремов, який на перший план висував «не 
антикріпосницькі й антисамодержавні тенденції програми кирило-мефодіївців, а 
так званий “автономізм”, як самостійність культурно-державна української на-
ції». Загалом же «всупереч історичній правді буржуазні націоналісти вважали 
Кирило-Мефодіївське товариство предтечою націоналізму і його діяльність зво-
дили до виборювання інтересів буржуазії - «українства»61. В дійсності, звертаю-
чись до першоджерел, маємо нагоду переконатися, що єфремовський погляд на 
ґенезу, життєдіяльність та ідейно-програмові постулати братства відзначається 
виваженістю, концептуальністю, містить низку важливих міркувань і спостере-
жень. Деякі з них не втратили своєї ваги й дотепер. Так, у статті «Просвітні захо-
ди Кирило-Мефодіївського братства (до 52-х Шевченкових роковин)» (Світло, 1913, 
лютий, с. 3-8), що була зі змінами передрукована в його ж таки збірці «Шевченко» 
(Київ, 1914, с. 231-220), С. Єфремов, згадуючи про традиції українського культур-
ного життя в XVII-XVIIІ вв. (просвітня діяльність давніх православних братств, 

58  Шкандрій М. В обіймах імперії. Російська і українська літератури новітньої доби / Переклад з 
англ. П. Таращук. Київ : Факт, 2004. С. 228-229.

59  Див.: Іваницька С. Кирило-Мефодіївське братство в публіцистичній та науковій спадщині 
Сергія Єфремова. Науково-практична конференція, присвячена 170-річчю Кирило-Мефодіївського 
братства [Київ, 22 жовтня 2015 р.]: зб. матеріалів. Київ : Нац. музей Тараса Шевченка; Шевченківський 
нац. заповідник, 2015. С. 135-142.

60  Сергієнко Г. Я. Історіографія Кирило-Мефодіївського Товариства. Історіографічні досліджен-
ня в Українській РСР. Вип. 4. Київ, 1971. С. 158.

61  Сергієнко Г. Я. Історіографія Кирило-Мефодіївського Товариства. С. 159; Пор.: Сергієнко Г. Я. 
Т. Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство / АН Української РСР. Інститут історії. Київ : Наукова 
думка, 1983. С. 13.
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широке розповсюдження народної освіти, мережа селянських шкіл, мандрова-
ні вчителі), спиняється на культурно-освітніх замірах «голосного й незабутнього 
в нашій історії Кирило-Мефодіївського братства», що зібрало в собі «найкращих 
людей 40-х років, цвіт української інтелігенції - Шевченка, Костомарова, Куліша, 
Гулака, Пильчикова, Білозерського й інших». Публіцист зазначає, що «братство 
як організація й не починало своєї роботи. Викрите й захоплене в стадії форму-
вання, розпорошене по всіх усюдах, воно сліди своїх замірів лишило тільки в фор-
мі статуту й правил, які мало покласти за основу своєї майбутньої діяльності». В 
установчих документах братства - статуті (пункт 5-й) та «правилах» (пункт 8-й) на 
центральному місці, на думку С. Єфремова, стояло саме «піклування про народну 
освіту». Отже, «братчики народну освіту мали за неодкладну, нагальну потребу на-
родного життя, яку треба було задовольнити найперше («заранее»), попередивши 
цим навіть ту політичну реформу, коло якої клопоталося тоді Брацтво. З другого 
боку, народна освіта повинна була йти разом із скасуванням панського права над 
людьми, цієї найдужчої перешкоди для всякого світла, і запобігати «всякому уни-
жению низших классов». Виховання молоді та відповідна література повинні були, 
на думку братчиків, сприяти й розповсюдженню ідей братства». Ці програмові тези 
були реалізовані в певній мірі в діяльності М. Гулака, П. Куліша, М. Костомарова, 
О. Марковича, Т. Шевченка, хоча насправді здійснити свої наміри їм пощастило 
лише згодом, в добу «Великих реформ» кінця 1850-х - початку 1860-х рр., коли 
«трохи вільнішим повійнуло вже вітром». Першою ластівкою цієї практичної ро-
боти на полі народної освіти була Кулішева «Граматка» та Шевченків «Букварь 
для южно-русских школ» (Петербург, 1860). Д. Пильчиков активно працював по 
недільних школах. У статті «одного з найвизначніших братчиків», М. Костомарова, 
«Мысли южно-русса. О преподавании на южно-русском языке» («Основа», 1862, 
№ 4) було викладено програму розвитку народної початкової освіти (яка перед-
бачала викладання основ релігії «в православно-христианском духе», арифмети-
ки, космографії, географії і взагалі природознавства, граматики рідної мови та 
основ юриспруденції), популярного письменства й підручників. До Костомарова 
почали були надходити грошові пожертви на видання підручників та Євангелія 
в українському перекладі, й р. 1863-го на них видано було «Оповідання з Святого 
писання» Опатовича та «Арихметику або щотницю» Кониського. Критично оціню-
ючи просвітню діяльність Кирило-Мефодіївського братства, С. Єфремов доходить 
висновку, що «небагато дали вони позитивного, але цьому на заваді стали надзви-
чайно суворі обставини громадського життя, що в корені підтинали всяку прак-
тичну роботу навіть на просвітній ниві. Зате дали братчики велику для свого часу 
ідею - ідею повсюдної й обов’язкової народної освіти народною ж мовою - ту ідею, 
що й для нас має ще всі прикмети високої актуальності...». В статті «Шевченко за 
гратами» (1909) (збірка «Шевченко», К., 1914, с. 110-118) С. Єфремов змальовує мо-
рально-психологічний стан поета після арешту та під час перебування в казематі 
й рефлексію цих переживань у його літературній творчості.

В «Історії українського письменства» (СПб., [Друковано в Київі], 1911)62 у 
8-му розділі С. Єфремов виклав думки щодо зв’язку ідейної спорідненості поезій 
Т. Шевченка з настроями братства, подав аналіз історії, програми, статуту, про-
кламацій товариства. Щодо значення КМБ у політичному поступуванні україн-
ства, то С. Єфремов акцентував, що «… братчики зважились викликати на герць 
сучасну систему темного деспотизму, і такий виклик міг би великий мати вплив 

62  Єфремов С. Історія українського письменства. Київ : «Femina», 1995. С. 354, 360-363.
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на формування демократично-федералістичних думок для цілої Росії, якби такій 
роботі хоч трохи сприяли умови тодішнього життя. Та їх тоді й познаки ще не було 
і герць, як знаємо, скінчився для неоглядних ідеалістів дуже нещасливо... Але не 
зовсім: ідеї братства не загинули марно, не розпорошились у повітрі, а увійшли в 
письменство, і Шевченко був першим і найдужчим поетом нового напряму - отого 
свідомого демократизму й політичного радикалізму»63.

У нотатках «До біографії Дмитра Пильчикова» (Рада. 1908. № 114. 17 мая (30 
травня). С. 1) С. Єфремов з пієтетом писав: «Дмитро Пильчиків, батько професора 
Пильчикова, що закінчив недавно своє життя в Харькові, це одна з найцікавіших 
постатів в українському національному рухові. Член Кирило-Мефодієвського бра-
цтва, надзвичайно талановитий пропагатор і организатор, людина з широким лю-
блячим серцем, він записав своє ім’я непорушними рисами на скрижалі українсько-
го національного відродження. Роля його в розвитку поступового руху на Україні 
багато де в чому нагадує ролю Грановського в історії російського громадянства». 
Підкреслював, що Д. Пильчиків був учителем поколіннів українських діячів: під 
його впливом виховалися М. Драгоманов, О. Кониський, І. Тобилевич (Карпенко-
Карий), а тому «ім’я Дмитра Пильчикова навіки буде пам’ятним в історії нашого 
національного відродження, разом з іменами Смоленського та Антоновича. Твори 
Пильчикова - то люде, що науку свого вчителя вживили в ділах незабутніх й в них 
вклали частку особи і свого вчителя».

У статті «Досвітний вогник. З приводу століття Гребінчиного нарождення» 
(Рада. 1912. № 16. 20 января (2 лютого). С. 2) С. Єфремов зазначав, що «за жит-
тя ще Гребінки, в Київі Кирило-Мефодієвці роблять спробу поставити українську 
справу ширше й глибше, на єдино правдивий шлях - слугування народнім інтере-
сам з кожного погляду...».

У брошурі «Тарас Шевченко, життя його та діла» (вид. 3-е, Київ, 1917) 
С. Єфремов висвітлив історію створення братства, його програму (вимоги політич-
ної волі, демократії, виборності влади, скасування панщини, зростання народного 
добробуту, поширення освіти й науки, ліквідації постійної армії, озброєння усього 
народу створення всеслов’янської федерації, мирні, еволюційні, просвітницькі за-
соби боротьби), знову-таки звернувши увагу на суголосність програмових постула-
тів товариства думкам великого поета («Шевченкові дуже сподобались такі дум-
ки, бо вже й перше багато де чого він так само думав и говорив у своїх віршах»). 
Розповів історію викриття братства, слідства та покарання, підкресливши, що 
«Шевченка покарано найгірше»64.

У березневі дні Української революції 1917-1921 рр., простежуючи ґенезу 
ідей федералізму на Україні, С. Єфремов згадує про «пріснопам’ятне Кирило-
Мефодіївське Братство, що заснувалось тут, у Київі, р. 1846-го, поставивши своєю 
метою здобути волю українському народові й федерацію вільній Слов’янщині»65. 
У статті «Біля початків федерації» (Нова Рада. 1917. № 134. 10 вересня) говорить 
про КМБ, що «зв’язало себе цілком з федеративною справою», підкреслюючи: «Київ 
записав себе глибоко в історію федеративного руху в Росії»66.

63  Там само. С. 363.
64  Єфремов С. Тарас Шевченко, життя його та діла» (вид. 3-е, Серія життєписів № 25. Товариство 

«Просвіта» у Київі. Київ : Друк. Т-ва «Час», 1917. С. 23-27.
65  Промова секретаря Ради ТУП С. Єфремова на з’їзді 25 березня. Нова Рада. 1917. № 2. 25 

березня. Передрук.: Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920). Т. 1. Київ : Дух і літера, 
2013. С. 44.

66  Єфремов С. Біля початків федерації / Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-
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2. 2. Кирило-Мефодіївське братство в баченні Сергія Єфремова.

У рецензії на книгу Ю. Охримовича «Короткий нарис розвитку україн-
ської національно-політичної думки в XIX ст. ч. І. Київ, 1918» (Книгарь. 1919. 
Ч. 22. Стовп. 1460-1465) С. Єфремов схвально пише про оприлюднення доку-
ментів слідства над братчиками (маючи на увазі, швидше за все, упорядковане 
М. Грушевським видання «Матеріали до історії Кирило-Мефодіївського братства. 
Признання кирило-мефодіївців» (К., 1915. 158 с.)67 і в той же час скептично відгу-
кується про спроби Ю. Охримовича з’ясувати «національно-політичну програму» 
товариства (стовп. 1463).

У добу українізації в концептуальній статті «Біля початків українства 
(Генезис ідей Кирило-Мефодіївського брацтва)» (Україна. 1924. Кн. 1-2. С. 88-96) 
С. Єфремов визначає місце та роль товариства київських романтиків в історії укра-
їнського національного руху, підкреслюючи, що братство «ідеологічно нову розгор-
нуло сторінку в історії українського руху. Воно вивело українство з тісних суточок 
літературного провінціялізму і включило в систему світового руху, надавши разом 
і яскравого політично - громадського обличчя. Воно сформулювало першу виразну 
програму старого українства, як політично-громадської течії серед інтелігенції, на 
певних ідеологічних підвалинах засновану. Воно було само наслідком не так не-
виразних настроїв, як свідомої вже волі, не так самого чуття, як глибокого розуму, 
і одбилося на всій дальшій історії української ідеї, своєю печаттю позначивши її 
аж до останніх, можна сказати, днів. Був це, кажучи фігурально, перший крик 
новонародженої української думки й од його починаємо історію українського полі-
тичного розвитку». С. Єфремов зауважує, що «три політичні моменти складаються 
на основну фізіономію Брацтва, надаючи його концепціям надзвичайно яскравих, 
своєрідних, оригінальних і на той час глибоко-радикальних рис: автономізм, як 
самостійність культурно-державна української нації взагалі; народоправство, як 
державний принцип взагалі, на демократії побудований, і федералізм, як спосіб 
урядження межинародних стосунків - поки що в сфері слов’янства, але безперечно з 
ширшим принципіяльним закроєм». До цих принципів він додає також «глибокий 
гуманізм та християнську етику». Переконливо говорить про органічний харак-
тер тих постулатів, про те, що джерелами світогляду братчиків були ідеї Великої 
французької революції (Декларація прав людини та громадянина та ін.), амери-
канської війни за визволення 1775-1783 рр. та низки європейських війн на почат-
ку XIX в., що сприяли визріванню ідей нації та націоналізму (Італія, Німеччина, 
Греція, слов’янські народи). Аналізуючи вплив цих подій на Україну, попередни-
ками КМБ називає масонську ложу «Соединенных» Славян» («Les Slaves reunis») 
(Київ, 12 березня 1818 р.) й «таємне, суто вже політичне товариство» - «Общество 
Соединенных Славян» (1823 р.).

У розвідці «Від легенди до історичної правди (місцеве підґрунтя в декабрист-
ському рухові)», вміщеній у виданні «Декабристи на Україні: Збірник праць ко-
місії для дослідів громадських течій на Україні» (Під ред. акад. С. Єфремова та 
В. Міяковського. Київ, 1926. С. 1-10)68 С. Єфремов з’ясовує ідейні впливи «укра-
їнського декабризму» на подальший розвиток громадського руху, підсумовуючи: 
«…наші мрійники з 1825 року на правдивій і добрій стояли дорозі… Так власне 
1920). Т. 1. Київ : Дух і літера, 2013. С. 290.

67  Матеріяли до історії Кирило-Мефодіївського брацтва: Признання кирило-мефодіївців / 
Приладив до друку [з передм.] М. Грушевський. Київ : Друк. 2-ої Артілі, 1915. 157 с. Відб. із: Збірник 
памяти Тараса Шевченка. Київ, 1915.

68  Передрук.: «Українські декабристи чи декабристи на Україні?»: Рух декабристів очима істори-
ків 1920-х років. Київ : Логос, 2011. С. 24-30.
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зрозуміли їх і оцінили дальші покоління, що стоять нерозривними кільцями між 
ними і нами. Так оцінили їх Кирило-Методіївські мрійники 1847 року, а між ними 
Костомаров, кладучи в основу своїх федералістичних і визвольних концепцій дум-
ки «З’єднаних Слов’ян», але піджививши їх національною ідеєю. Так, опісля вже, 
оцінив їх і один із найвизначніших братчиків, Шевченко, пишучи в своєму щоден-
никові про ‘‘перших благовісників свободи’’». Отже, створений Єфремовим історіо-
графічний образ Кирило-Мефодіївського товариства може слугувати джерелом для 
з’ясування системи цінностей й ідеалів української ліберально-демократичної еліти.

Для більш повної реконструкції сприйняття ідеології й провідників братства 
у середовищі української ліберально-демократичної еліти варто порівняти погля-
ди С. Єфремова та деяких інших інтелектуалів (Б. Грінченка, М. Грушевського, 
М. Славінського, Ф. Матушевського). Так, Борис Дмитрович Грінченко69, розмір-
ковуючи про участь П. Куліша в Кирило-Мефодіївському товаристві, трактував 
виникнення організації наступним чином: «Тим часом в Києві вже склався гурток 
молоді, до якого належав і Куліш. […] Маленький гурток дивився на Шевченка як 
на пророка, а на себе - як на натхненних, покликаних на велику справу розвитку 
малоросійської літератури і підняття кріпосного народу з рабства духовного і соці-
ального70. До цього Грінченко долучав вплив християнства й західноєвропейських 
ліберальних мислителів. «Ми мали на увазі, - каже Куліш, - не одне тільки звіль-
нення кріпосного. Цього нам було мало або, краще сказати, це було у нас остан-
ньою справою. Програмою нашого звільнення кріпаків служили слова Спасителя 

“И уразумеете истину, и истина освободит вы”. Ми знали, що в Англії не право і не 
декрет, а культура знищила кріпосне право”»71. Під час відсутності Куліша в Києві 
гурток остаточно зорганізувався в таємне товариство, що називалося «Братством 
св. Кирила і Мефодія». Членами братства були Микола Гулак, Микола Костомаров, 
Олександр Навроцький, Василь Білозерський, Опанас Маркович, Посяда, 
Андрузський, Тулуб, Савич. Грінченко підкреслює, що, за словами Куліша, ні він, 
ні Шевченко не були членами «Братства»72, бо «братчики» вирішили, що обидва 
вони і без того будуть працювати для тієї ж ідеї і в той же час залишаться в стороні 
в разі викриття товариства. Інтереси гуртка не обмежувалися межами «малоро-
сійської народності». Члени його мріяли про слов’янську взаємність, поєднуючи 
останню з гаслом прогресу в своїй країні. «Взаємність слов’янських народів, - писав 
пізніше про цей гурток Костомаров, - в нашій уяві обмежувалася вже сферою нау-
ки і поезії, але стала уявлятися в образах, в яких, як нам здавалося, вона повинна 
бути втіленою для майбутньої історії. Поза нашою волею, став нам як найщасли-
віший протягом суспільного життя слов’янських націй здаватися федеративний 
устрій ... У всіх частинах федерації передбачалися однакові основні закони і права, 
рівність ваги, мір і монети, відсутність митниць і свобода торгівлі, загальне зни-
щення кріпацтва і рабства, в якому б то не було вигляді, єдина центральна влада, 
що відала б зносинами поза союзом, військом і флотом, та повна автономія кожної 
частини по відношенню до внутрішніх установ, внутрішнього контроля, судочин-
ства і народної освіти». Суспільство мало бути загальнослов’янським, тому в нього 

69  Про нього див.: Чмырь С.Г. Гринченко Борис Дмитриевич. Политические партии России. 
Конец ХIХ-первая треть ХХ века: Энциклопедия. Москва : РОССПЭН, 1996. С. 164-165.

70  Гринченко Б. П. А. Кулиш: Биографический очерк. Приложение к выпуску І-му «Земского 
Сборника» Черниговской губ. за 1899 г. Чернигов: Типография губернскаго земства, 1899. С. 6-7.

71  Там само. С. 7.
72  Там само. С. 9.
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приймалися «слов’яни всіх племен і всіх звань»73. Найближчими цілями братства, 
зазначав Б. Грінченко, були наступні: «Так як слов’янські племена в даний час 
сповідують різні віросповідання і мають упередження один проти одного, то сус-
пільство повинно змагатися до знищення всякої письмової та релігійної ворожнечі 
між ними і поширювати ідею про можливість примирення розбіжностей в христи-
янських церквах. Суспільство буде дбати заздалегідь про викорінення рабства і 
всякого приниження нижчих класів, рівно як і про повсюдне поширення грамотно-
сті»74. Б. Грінченко зазначив, що «братство проіснувало недовго» і не обминув ува-
гою історію про викриття товариства. Як відомо, студент Олексій Петров, підслу-
хавши розмову «братчиків» в квартирі Гулака, зробив донос, і навесні 1847 р. влада 
заарештували вищеназваних членів братства, «так само Шевченка з Кулішем, ос-
таннього в Варшаві». Куліша привезли до Петербургу. На всі заяви його, що він не 
брав участі в братстві, не звертали уваги і вважали його керівником всієї справи. 
Нарешті, Куліш був звинувачений за написання брошури для дітей «Повість про 
український народ», надрукованій ще у 1846 р. в дитячому журналі О. Ішимової 
«Звёздочка», засуджений на два місяці до заточення у фортецю, а потім засланий 
до Тули із забороною служити по міністерству народної освіти і друкуватись75..

М. Грушевський76 розглядав історію братства через призму «історії поколінь», 
розмірковуючи 1909 р. щодо ймовірності впливу ідей кирило-мефодіївців на хло-
поманів, а згодом - українофілів 1860-х рр.: «Жандармерія дійсно встигла вчасно 
взяти під ключ кирило-методїївську ідеологію - як хваливсь її шеф гр. Орлов, і 
те, «що снилось-говорилось» в київськім осередку 1846 року, здебільшого зістало-
ся секретом для молодого покоління, що вийшло на його місце в 1850-1860-х рр. 
«Книга Битія Українського Народу» - сей канон українського демократизму - не 
був звісний, се певно. Наскільки існувало «устне преданіє» - мало відомо, і лед-
ве чи воно визначалось якою-небудь повнотою і яскравістю. Дослідів в сім напря-
мі не переведено, і тому не ясно також, що саме міг взяти від нього Антонович, 
складаючи свою історичну ідеологію українства в 1862-3 рр., саме в момент поль-
ського повстання протиставляючи польським мріям відродження Польщі, в новій 
поправнішій едиції, свої міркування про політичні ідеали українського народу»77. 
І все ж таки М. Грушевський висловлюв упевненість у тому, що «…політичний сві-
тогляд Антоновича, як і цілого його покоління, сформувався під могутнім впливом 
ідей кирило-мефодіївцїв. Він познайомився з ними, приставши близько до україн-
ських кругів, і вони завершили ідейну еволюцію його своїми ідеями автономізму 
і федералізму. Гуманний і свободолюбний напрям кирило-мефодіївської проґра-
ми, далекий від усякої виключності, проповідь суверенності людської совісті, пов-
ної свободи фізичної і духової созвучні були тим ідеям, які виробилися в нім під 
впливами тої ж революційної доби західноєвропейського життя, що навівали кири-
ло-мефодіївцям їх погляди на перестрій соціальних і політичних відносин життя 

73  Там само. С. 8-10.
74  Там само. С. 10.
75  Там само. С. 10.
76  Див.: Чмырь С. Г. Грушевский Михаил Сергеевич. Политические партии России. Конец ХIХ-

первая треть ХХ века: Энциклопедия. Москва : РОССПЭН, 1996. С. 165-170.
77  Грушевський М. С. Володимир Антонович, основні ідеї його творчості і діяльності / Грушевський 

Михайло Сергійович. Твори: у 50 т. / редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. Львів : Світ, 2007. 
Т. 8. C. 185-191. Вперше надруковано в: Записки Укр. наук. т-ва в Київі, 1909, кн. III, с. 5-14. Цит. 
за: Грушевський М. Володимир Антонович, основні ідеї його творчості і діяльності / Син України: 
Володимир Боніфатійович Антонович: у 3 т. / упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. Київ : Заповіт, 
1997. Т. 1. Т. 1. С. 122.
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східно-європейського. І щирим прихильником ідей народоправства, автономізму і 
федералізму зістається він до кінця»78. Цінними також є спостереження історика 
стосовно впливів ідей братчиків, в першу чергу праць М. Костомарова, на форму-
вання історіографічних концепцій В. Антоновича, «вчителя» поколінь 1880-1890-х 
рр.: «Приложеннє кирило-мефодіївських ідей до розроблення і освітлення україн-
ської історії, вчинене Костомаровим, було прийняте і Антоновичем, який в цілім 
ряді поглядів на стару українську історію пішов його слідами; різке осудженнє з 
становища демократичних і автономічних принципів польської доби української 
історії було спільне також обом українським історикам. У Антоновича воно стало 
центром всеї його історичної діяльності»79.

Товариш Сергія Єфремова по видавництву «Вік» та спільній праці в газеті 
«Рада», Федір  Павлович Матушевський80 пояснював генезу програмових постула-
тів Кирило-Мефодіївського товариства наступним чином: «Ці ідейні течії, що про-
кинулися в суспільстві й літературі польській, повинні були зустрінутися з тими 
ідейними суспільними й літературними течіями, що значно раніше появилися се-
ред освічених українців, прищепилися тут швидче й краще і пішли далі в глиб і 
вшир. Що ці течії зустрічалися і попереду, і одна на другу впливали, - то, після 
дослідів визначніших українських, польських і російських вчених про це вже те-
пер не може бути двох думок. Але ці зустрічі і обопільні впливи мали спорадич-
ний характер і не були чимсь сталим до того часу, аж поки на українській ниві 
не появилися три сильні постаті Шевченка, Куліша та Костомарова і не поклали 
своєю працею під українство міцних ідейних основ українського панславізму вкупі 
з ідеєю української народності. Ми не будемо спинятися тут на з’ясуванні ідейних 
основ того гуртка молодих, талановитих ентузіастів - українців, що заснували у 
Київі відоме Кирило-Мефодїївське Братство; того українського слов’янофільства, 
що приніс із Харкова Костомаров і ворожого кріпацтву глибокого демократизму, 
апостолом якого був Шевченко, бо все це занадто всім відомо. А тільки зазначи-
мо, що цей гурток, коли заклався у Київі, то він зустрівся тут, як знаємо з творів 
Куліша, Костомарова та Грабовського, з гуртом поляків-українців, що дуже були 
також зацікавлені справами слов’янського світа й охоче зазнайомилися з проводи-
рями українства»81. Але, зауважував Матушевський, як тільки братчики вистави-
ли супроти ідей польського месіянизму та відбудовування історичної Польщі ідею 
українства на широкій основі всеслов’янської єдності, то «поляки старшої генера-
ції відсахнулися від українців». Ф. П. Матушевський намагався виявити прямі чи 
опосередковані впливи братчиків на покоління «людей 1860-х», зазначаючи, що 
«… для молодшої генерації поляків-українців, що виховувалися на ґрунті нових 
ідей, думки й бажання українців не здалися такими страшними й неприємними. 
Згодом же кинуте в землю київськими братчиками сім’я дало свій плід. Воно по-
ставило декого з польсько-української молоді «перед судом власної і громадської 
совісті» і видобуло з їх серця й розуму ту відповідь, яку ми читаємо в «Исповеди» 
[В. Антоновича. - С.І.] і перед якою побожно схиляємо свої голови, й навернуло 
визначніших людей з цієї молоді на ту стежку, що привела їх до свідомого україн-

78  Грушевський М. Володимир Антонович... / Син України… Т. 1. С. 122.
79  Там само. С. 122.
80  Див.: Чмырь С.Г. Матушевский Федор Павлович. Политические партии России. Конец ХIХ-

первая треть ХХ века: Энциклопедия. Москва : РОССПЭН, 1996. С. 348-349.
81  Матушевський Ф. П. В. Б. Антонович при світлі автобіографії та даних історії. Київ, 1909. 

Передруковано: Син України: Володимир Боніфатійович Антонович: у 3 т. / упоряд. В. Короткий, В. 
Ульяновський. Київ : Заповіт, 1997. Т. 2. С. 16-17.
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ського демократизму»82. 
Максим Антонович Славінський83 у «Спогадах», вперше надрукованих за 

кордоном («Америка», 1950, ч. 95-167), підкреслював, що загальні політичні пере-
конання В. Антоновича окреслювались лініями народолюбства і народоправства 
і в головних рисах були «по суті своїй майже ідентичні з принципами Кирило-
Методіївського Братства». Таким був і його національний максимум: «республі-
канська держава, солідаризм кляс, братство людей і народів». Водночас висловив 
припущення щодо критично-скептичного ставлення «вчителя» до певних настанов 
кирило-мефодіївців, бо «з комплексу Кирило-Методіївських гасел він не то що ви-
кинув, але далеко відвів у бік т. зв. слов’янську взаємність та слов’янське об’єднан-
ня. Він просто не вірив, що все те коли-небудь стане можливе». Логіка міркувань 
Антоновича, за словами Славінського, була такою: «Москвини, - казав він, - як 
найбільший нарід серед слов’ян, ніколи зі своєї волі не відмовляться від гегемонії 
на Сході Європи і над іншими слов’янами. А до того ще вони й слов’яни лише мо-
вою своєю, а кров’ю, географічним становищем, побутом, культурою й історичними 
традиціями - майже нічого спільного із слов’янами не мають і наближаються всім 
тим не до слов’ян, а до інших, навіть не європейських, народів.

Інший більший слов’янський нарід, наші сусіди - поляки, на нашій шкурі до-
вели нам, що з ними тяжко організувати якесь співжиття. Вони ще й тепер, знеси-
лені й поділені між трьома державами, все-таки мріють про панування «від моря - 
до моря», а що до нас, то проголошують і досі, що «Як сьвят сьвятем, нє бендзє русін 
полякові братем...» Інші слов’янські народи - чехи, болгари, серби тощо - можна й 
не брати до уваги, вважав Антонович, «вони надто малі, ролі у світі не грають, та 
своє слов’янство виставляють, як прапор, лише на великі свята, а в будні цікав-
ляться чимсь зовсім іншим. Щоправда, шукати братерства з народами нам треба, 
але чи будуть це слов’янські народи, чи якісь інші, то вкаже майбутність, мабуть, 
таки далека ще від нас». Щодо інших постулатів Кирило-Методіївського братства, 
зауважує Славінський, то Антонович їх не відкидав, але говорив, що «вони - тільки 
гасла і нечинні, бо не додано до них конкретної програми, як і кудою в їхньому на-
прямі йти»84. Ці міркування Антоновича, одного з «конструкторів» Нової України, 
Славінський зберіг у своїй пам’яті та переказав у споминах нащадкам так, як за-
фіксувались вони в його пам’яті. Свідчення Славінського доводять, що найбільш 
далекоглядні керманичі Старої громади, які мали дієвий вплив на покоління 1890-
1900-х рр., творчо й критично осмислювали досвід своїх ідейних попередників.

Петро Януарійович Стебницький85, один із провідників Петербурзької грома-
82  Там само.
83  Див.: Чмырь С. Г. Славинский Максим Антонович. Политические партии России. Конец 

ХIХ-первая треть ХХ века: Энциклопедия. Москва : РОССПЭН, 1996. С. 557-558; Иваницкая С. Г. 
М. А. Славинский и его политический проект «империи народов» (1906-1917 гг.). Cross-cultural 
Communication. Vol 5, № 3. Quebec : Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture, 2009. С. 64-71; 
Їі ж. Максим Антонович Славинский в восприятии современников и памяти потомков. Историк и его 
время: Сб. ст. К 70-летию проф. В.В. Шелохаева. Москва : РОССПЭН, 2011. С. 322-334; Їі ж. Забвение 
и слава в судьбе Максима Антоновича Славинского (1868-1945). Слава и забвение: Парадоксы биогра-
фики: Сб. научных статей. СПб. : Алетейя, 2014. С. 221- 235; Іваницька С.  Росія як «імперія народів» 
у публіцистиці Максима Славінського (1905-1917 роки). Література та культура Полісся: Збірник 
наукових праць. Вип. 69. Історико-соціальні та культурні процеси України і Полісся в сучасних дослі-
дженнях. Ніжин, 2012. С. 90-99.

84  Славінський М. А. Гортаючи сторінки життя / Славінський М. А. Заховаю в серці Україну: 
Поезія, публіцистика, спогади. Київ : Юніверс, 2002. С. 365-366.

85  Чмырь С. Г. Стебницкий Петр Януарович. Политические партии России. Конец ХIХ-первая 
треть ХХ века: Энциклопедия. Москва : РОССПЭН, 1996. С. 592-593; Іваницька С. Г. «Український 
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ди 1900-х рр., в подальшому - діяч УПСФ, у брошурі «Українська справа» (1917) 
теж не оминув історію виникнення кола київських ідеалістів: «З письменницько-
го гуртка вийшло й перше українське політичне товариство, що провадило дум-
ки про єднання всіх слов’ян в одній федерації, але з вільним автономним ладом 
для кожного окремого народу; в цю федерацію мали б війти, як рівні, великороси, 
українці, поляки, чехи, серби й інші слов’яне; кожна автономна частина мала бути 
особливою республікою…» Наслідком погрому владою товариства, було, за слова-
ми П. Стебницького, те, що «з цього часу російський уряд розпочав нові утиски 
проти українського національного руху. Українське письменство взяли на догляд 
як ознаку українського «сепаратизму». До вчених, що працювали по історії або ет-
нографії України, уряд ставився з особливим підозрінням»86. Попередньо та сама 
версія була викладена ним у спільній із одним із лідерів Петербурзької грома-
ди, в подальшому - членом ВБДО, УДРП, ТУП, УПСФ, Олександром Гнатовичем 
Лотоцьким87, праці «Украинский вопрос» (СПб., 1914-16, витримала три видання): 
«Возникшее с конца ХVIII в. на Украине литературное движение - на основе живо-
го народного языка, в первое время игнорировшееся правительством, обратило на 
себя внимание в связи с делом Кирилло-Мефодиевского братства 1847 г.»88. Таким 
чином, історія братства розглядалася Стебницьким і Лотоцьким - однодумцями й 
однопартійцями Єфремова - в контексті загальної національно-політичної й куль-
турної еволюції українства, а еволюція ця пов’язувалась із політикою офіційного 
Петербургу в «українському питанні».

Нарешті, молодший колега С. Єфремова, публіцист та літературознавець 
Андрій Васильович Ніковський (1885-1942)89, в журналі «Основа» (1915, вересень, 
кн. 2, с. 130-137) піддавши критиці спомини професора Новоросійського універ-
ситету І. А. Линниченка за викривлення поглядів ідеологів братства, передусім 
Миколи Костомарова, на «відносини … між мовами слов’янських народів», зі спів-
чуттям писав про «державні ідеали братчиків, такі цікаві, дорогі та важні україн-
ській інтелігенції»90. 

Таким чином, слід зазначити, що єфремовське потрактування історії, намі-
рів та думок Кирило-Мефодіївського братства, викладене ним у публіцистичних, 
науково-популярних, а згодом і наукових працях, було у головних постулатах і 
формулюваннях суголосним візії його однодумців із середовища ліберально-на-
родницької національної еліти, товаришів по партійно-громадських структурах та 
співробітників по пресових виданнях. В ідеях братчиків усі вони вбачали мейн-
стрим ідеології «людей 1840-х» в пасіонарну мить цього покоління, намагались 
простежити далекосяжні політичні й ментальні впливи їхніх програмових посту-
латів і цінностей на «людей 1860-х» (передусім на В. Антоновича). В свою чергу, 
«українські шістдесятники» (В. Антонович, О. Кониський, Л. Смоленський) стали 
проект» в діяльності та оцінках П. Я. Стебницького (1905-1908 роки) / Іваницька С. Г. Українська лі-
берально-демократична партійна еліта: «колективний портрет» (кінець XIX — початок ХХ ст.). 
Запоріжжя : Просвіта, 2011. С. 209-235.

86  Стебницький П. Українська справа / Стебницький П. Вибрані твори / Упорядк. та вступ. ст. І. 
Старовойтенко. Київ : Темпора, 2009. С. 79.

87  Див.: Чмырь С. Г. Лотоцкий Александр Игнатович. Политические партии России. Конец 
ХIХ-первая треть ХХ века: Энциклопедия. Москва : РОССПЭН, 1996. С. 321-322.

88  Стебницький П. Украинский вопрос / Стебницький П. Вибрані твори. С. 324.
89  Чмырь С. Г. Никовский Андрей Васильевич. Политические партии России. Конец ХIХ-

первая треть ХХ века: Энциклопедия. Москва : РОССПЭН, 1996. С. 395-396. 
90  Ніковський А. До психології українофільства / Ніковський А. Vita nova. Кн. 1. Київ : Пропілеї, 

2015. С. 213.
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«вчителями» покоління 1890-х рр. В даному випадку відбулось те, про що добре 
написав П. Нора: явище, коли «пам’ять вміщує спогад в священне, історія його 
звідти виганяє, роблячи його прозаїчним… Пам’ять породжується тією соціальною 
групою, яку вона згуртовує, ... пам’ять за своєю природою множинна і неподільна, 
колективна і індивідуальна»91. Традиція у конструюванні модерної української сві-
домості не переривалась, спираючись на міфи й символи як елементи колективної 
пам’яті.

2.3. Образи представників старшої генерації українства
 у рефлексіях С. Єфремова: «люди 1840-х»

(Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш)

Головним джерелом для реконструкції образів представників покоління 
«людей 40-х років» та «людей 60-х років» зазвичай слугують мемуари, посвяти й 
некрологи. Але не менш цінним і до того ж синтетичним, «багатошаровим» дже-
релом є різножанрові публіцистичні праці діячів покоління «Молодої України». 
Звертаючись до аналізу пресових текстів Сергія Єфремова, маємо на меті виявити 
спільне й особливе в сприйнятті тієї чи іншої постаті старшої генерації українства, 
прослідкувати трансформацію того чи іншого образу або його корективи залежно 
від історичної ситуації, зміни політичної кон’юнктури, ідеологічних трендів століт-
тя. Найбільш зручним дослідницьким інструментарієм у даному випадку є теорія 
колективної пам’яті, яка допомагає з’ясувати механізми творення та збереження 
образів представників старшого покоління в колективний (корпоративній) пам’я-
ті української легально-народницької еліти кінця ХІХ - початку ХХ ст., проекцію 
/ імплементацію цих образів на історичну пам’ять нащадків. Розглядаємо укра-
їнську еліту як «уявлену спільноту», що в процесі формування колективної іден-
тичності потребувала «винайдення традиції» й відчувала потребу в канонізації, 
глорифікації та меморіалізації «знакових» постатей українського руху, здійсню-
вала конструювання власних, виразно українських, «місць пам’яті» у неосяжному 
просторі імперської культури. Процес творення колективної свідомості цієї спіль-
ноти вимагав встановлення тривкого зв’язку з минулим, ритуалізації, формаліза-
ції, універсалізації пам’яті, надання можливостей переживання спільного досвіду. 
Важливе значення мав факт неодноразовості й повторюваності такого переживан-
ня. Досвід втрати і досвід «травми» - реальної або уявної - значною мірою сприяв 
процесам консолідації конкретної елітарної групи. 

За Полем Коннертоном, робота з пригадування і збереження в пам’яті образів 
та подій проявляється у різний спосіб, приховано чи явно, і на різних рівнях на-
шого досвіду/переживання. Світ того, хто сприймає, визначений межами часового 
сприйняття і є структурованим, це - комплекс очікувань, базованих на запам’ято-
вуванні. Основним у дослідженнях когнітивної пам’яті є поняття кодування. Але 
«…дослівне пригадування зустрічається дуже рідко і не є дуже важливим, при-
гадування є не стільки явищем репродуктивного порядку, відтворенням, скільки 
конструюванням. Саме конструювання певного роду «схеми», або кодування, дає 
нам змогу розрізняти і відтак пригадати… Групи забезпечують індивідуумів сво-
єрідним каркасом, базовими структурами, всередині яких локалізуються спогади 

91  Нора П. Проблематика мест памяти. Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, 
М. Винок. Санкт-Петербург.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 19.
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групи. І спогади ці локалізуються у спосіб, який нагадує нанесення на карту»92.
Варто також згадати думку П. Нора про те, що «пам’ять - це життя, носіями 

якої завжди виступають живі соціальні групи, і в цьому сенсі вона знаходиться в 
процесі постійної еволюції, вона відкрита діалектиці запам’ятовування і амнезії, 
не звітує собі в своїх послідовних деформаціях, підвладна всім засобам викори-
стання і маніпуляціям, здатна на тривалі приховані періоди і раптові пожвавлен-
ня ... Пам’ять - це завжди актуальний феномен, зв’язок з вічним сьогоденням, що 
переживається... Пам’ять з причин своєї чуттєвої і магічної природи уживається 
тільки з тими деталями, які їй зручні. Вона живиться туманними, багатопланови-
ми, глобальними і текучими, частковими або символічними спогадами, вона чут-
лива до всіх трансферів, відображень, заборон або проекцій...»93.

Щодо кращого розуміння механізму збереження й відтворення зафіксованого 
в пам’яті образу «іншого», пригадаймо також зауваження теоретиків «соціології 
знання» П. Бергера та Т. Лукмана: «Моє минуле в моїй пам’яті, і хоча я не зможу 
відновити його у всій повноті, однак це більше, ніж інший може сказати про нього. 
Але це «краще знання» самого себе вимагає рефлексії…Своїх сучасників я сприй-
маю зовсім по-різному… Мої відносини з іншими не зводяться до відносин лише 
з партнерами й із сучасниками. Я вступаю також і у відносини з попередниками 
й спадкоємцями, тими іншими, які жили раніше і які будуть жити після мене в 
загальній історії мого суспільства»94.

Французький соціолог і історик М. Хальбвакс, довівши, що індивіду доступні 
два види пам’яті: особиста і колективна, запровадив до наукового обігу поняття 
«колективна пам’ять». Особиста пам’ять - пам’ять внутрішня, автобіографічна, об-
межена досить вузькими просторовими і часовими рамками. Колективна пам’ять 
за своєю природою соціальна, історична, також обмежена в просторі і часі, але вже 
іншими, не такими чіткими межами. Колективна пам’ять спирається на індиві-
дуальну, але не змішується з нею: якщо спогади індивіда проникають в колек-
тивну пам’ять, вони трансформуються, перетворюються. Хальбвакс стверджував, 
що, по-перше, колективна пам’ять відзначається безперервністю особливого ґатун-
ку - існує у свідомості певної соціальної групи і зберігає тільки те, що ще живе у 
свідомості цієї групи. По-друге, колективна пам’ять не функціонує як універсаль-
на пам’ять, тобто можливе одночасне існування кількох колективних пам’ятей95. 
Поглиблюючи ці міркування, П. Нора зазначає, що якщо історія є неоднозначною 
й не володіє цілісністю і повнотою реконструкції минулого, то пам’ять - завжди 
актуальний феномен. П. Нора пише про чуттєву і магічну природу пам’яті, що 
дає можливість співвідносити її з міфом, бо основними особливостями міфу є його 
яскравий чуттєво-образний характер і віра в реальність міфологічного змісту. І 
для пам’яті (згідно з П. Нора), і для міфу характерна своя міфологічна логіка - 
волюнтаризм стосовно головного і неголовне як вибірковість деталей. Міф - це 
специфічне чуттєво-образне уявлення про явища природи і колективного життя. 
Броніслав Маліновський визначає міф наступним чином: «... Міф, узятий в цілому, 

92  Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / Пер. з англ. С. Шліпченко. Київ : Ніка-Центр, 2004. 
С. 22, 38, 65.

93  Нора П. Проблематика мест памяти. Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. 
Винок. Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 19.

94  Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии зна-
ния / Перевод Е. Руткевич. Москва : Медиум, 1995. С. 59-60.

95  Хальбвакс М. Коллективная и историческая пам’ять. Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3(40-
41). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html
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не може бути розважливою безпристрасною історією, оскільки завжди змушений ad 
hoc [лат.: «для цього» - С. І.] виконувати певну соціологічну функцію: славити якусь 
групу або обґрунтовувати якийсь аномальний статус»96. У колективній пам’яті відби-
ваються уявлення соціальних груп про те, що їх об’єднує. З погляду Б. Гізена пам’ять 
конституює ідентичність і постає стабільною основою солідарності в мінливому світі. 
Всі спогади Б. Гізен поділив у своїй концепції на «тріумфальні» і «травматичні»97. 

В публіцистичних текстах С. Єфремова, присвячених представникам старшої 
генерації українського руху, присутні інтерпретація і репрезентація минулого як 
складові колективної пам’яті. Але, друкуючись на шпальтах періодичних видань, 
він виступав не просто в ролі журналіста. У даному випадку Сергій Олександрович 
виконував соціально сконструйовану й історично обумовлену роль «інтелектуала», 
бо слугував посередником між культурними і політичними сферами, представля-
ючи як свої власні ідеї і мотиви, так і виконуючи своєрідне «соціальне замовлен-
ня». Так, на прохання різних редакцій (газети «Рада», «Киевская мысль», журна-
лів «ЛНВ», «Киевская старина», «Русское богатство», «Голос минувшего») він писав 
ювілейні статті, спомини-некрологи, пропам’ятні нариси, есеї, ескізи, завдяки чому 
виконував функцію посередника (медіатора) і «перекладача» (інтерпретатора) між 
різними сферами діяльності і соціальними групами, що перебували в різних умо-
вах місця й часу. Доведено, що усі соціальні й національні рухи модерної доби 
продукували «своїх» інтелектуалів, у яких формально могло й не бути спеціальної 
освіти (дійсно, у Єфремова не було фахової історичної або філологічної освіти, але 
була базова юридична освіта та широка самоосвіта у царині літературознавства, 
історії, економічної теорії). Та головне - ці інтелектуали формулювали стратегію й 
цінності руху, творили образи колективної пам’яті, забезпечували неперервність 
культурної традиції, і саме в цьому полягала їхня надзвичайно важлива й неза-
мінна функція у процесах націєтворення.

Важливою у контексті нашого дослідження є проблема поколіннєвої пам’яті: що 
її може продукувати і підтримувати, яке її призначення? За словами К. Мангейма, 
функція пам’яті поколінь полягає в «новому контакті» з соціальним і культурним 
спадком соціального порядку, який «допомагає нам оцінити наше надбання, вчить 
нас відмовлятися від того, що більше не потрібно, і домагатися ще не досягнуто-
го»98. Роль нового покоління полягає в тому, щоб дати можливість суспільству 
по-іншому поглянути на себе та свій «спадок». Крім цієї основної і достатньо пози-
тивної ролі, поколіннєва пам’ять складається із фіксування «значущих» подій, які 
поколіннєва група сама пережила, і рефлексій на них. Опосередковані пережи-
вання також формують покоління і зберігають його цілісність.

Джеймс У. Пеннібейкер і Беккі Л. Банасік, проаналізувавши різні історич-
ні приклади, дійшли висновку, що приблизно кожні двадцять або тридцять років 
люди звертаються до минулого з метою його реконструкції, особливу увагу приді-
ляючи «травматичним» моментам. Ці «поколіннєві зсуви» організують у часі фор-
мування колективної пам’яті, пов’язують із нею групову пам’ять, а її саму - з пу-
блічною. Іспанські дослідники Х. Ігартуа і І. Паес перераховують чотири фактори, 

96  Малиновский Б. Миф в первобытной психологии / Пер. с англ. В. Г. Николаева / Малиновский Б. 
Избранное: Динамика культуры / Сост. Л. А. Мостовой; пер. с англ. под ред. А. Н. Кожановского. 
Москва : РОССПЭН, 2004. С. 314.

97  Хлевнюк Д. О. [Рец.]:Бернард Гизен. Триумф и травма. Социологическое обозрение. Т. 9. № 2. 
2010. С. 114.

98  Мангейм К. Проблема поколений / Пер. с англ. В. А. Плунгяна и А. Ю. Урманчиевой. Новое 
лит. обозрение (НЛО). 1998. № 30. С. 21-22.
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що лежать в основі цього явища і допомагають пояснити поколіннєвий цикл:
1. Існування необхідної психологічної дистанції, якої вимагає пригадування 

індивідом чи колективом травматичної події. Час може пом’якшувати і зменшува-
ти біль, який викликає пригадування травматичної події.

2. Необхідність накопичення соціальних ресурсів, щоб організовувати меморі-
альні дії. Такі ресурси зазвичай з’являються в середньому віці. Пам’ять про події 
починає вшановуватися, коли покоління, що їх пережило, накопичує гроші і владу, 
щоб шанувати їх. 

3. Найважливіші події в житті людини відбуваються в 12-25-річному віці. 
Коли люди стають дорослішими, вони можуть пам’ятати події, що трапилися в цей 
період. 

4. Дія соціально-політичних репресій припиняється через 20-30 років, тому 
що все, що прямо відповідає за неї, тобто війна і тому подібні чинники, припиняє 
соціальне або фізичне існування. 

Ігартуа і Паес також підкреслюють відмінність між поколінням, згуртованим 
на базі прямого переживання, і наступними поколіннями, для яких пам’ять опо-
середкована іншими способами. Вони вказують на проблему влади та доступу до 
засобів репрезентації, які необхідні для публічних меморіальних дій і «фрейму-
вання» колективної пам’яті99. Як зауважує американський соціолог Рон Айерман, 
коли ми залишимо осторонь припущення, що подія може бути травматичною сама 
по собі, ця схема може бути цілком придатна для аналізу колективної пам’яті100. 

Такими «травмами» для колективної свідомості української легально-народ-
ницької еліти можна вважати, наприклад, Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський 
указ 1876 р., столипінський циркуляр 1910 р., з вимогою припинити реєстрацію 
«інородчеських», зокрема, й українських, національних культурно-просвітниць-
ких товариств як таких, що «мають на меті об’єднання інородчеських елементів на 
ґрунті виключно національних інтересів», а тому становлять загрозу громадському 
спокою та безпеці; як травма та національне приниження сприймалась заборона 
царським урядом української преси Наддніпрянщини на початку Першої світової 
війни.

Щодо представників «людей 1840-х» - покоління кирило-мефодіївців, слід за-
значити, що, окрім Т. Шевченка, найбільш популярною, більш того - харизматич-
ною постаттю в середовищі української легально-народницької еліти довгий час був 
Микола Іванович Костомаров (4 (16) травня 1817 р., с. Юрасівка, Острогозький 
повіт, Воронезька губернія - 7 (19) квітня 1885 р., Петербург). 

Видатний український та російський історик, археограф і архівознавець, етно-

99  Igartua H., Paez I. Art and Remembering Traumatic Collective Events: The Case of the Spanish 
Civil War / Collective Memory of Political Events: Social Psychological Perspectives / Ed. by J.W. Pennebaker, 
D. Paez, and B. Rimé. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1997. P. 79-102. Цит. за.: Айерман 
Р. Культурная травма и коллективная память / пер. с англ. Николая Поселягина. НЛО. 2016. № 5. 
URL: magazines.russ.ru/.../kulturnaya-travma-i-kollektivnaya-pamyat-pr.html. Теорія фреймування була 
вперше висунута Ірвінгом Гофманом (1922-1982), класиком соціології ХХ ст., який вважав, що фрейми є 
інструментами тлумачення, які всі люди використовують для осмислення світу навколо них (Гофман И. 
Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. Р. Е. Бумагина и др. Москва 
: Институт социологии РАН; Институт фонда «Общественное мнение», 2004. 752 с.). Оскільки в центрі 
нашої уваги - С. Єфремов, публіцистика як система комунікацій та засіб впливу на формування ко-
лективної памяті, то апроробована Е. Гофманом на іншому матеріалі схема: медіа як розповсюджувач 
інформації - одиниця інформації - вплив - реціпієнт - індивідуальний вибір, може бути перспективною. 

100  Айерман Р. Культурная травма и коллективная память / пер. с англ. Николая Поселягина. 
Новое литературное обозрение (НЛО). 2016. № 5. С. 40-67. (Lacunae: концептуальные рамки про-
блемы). URL: magazines.russ.ru/.../kulturnaya-travma-i-kollektivnaya-pamyat-pr.html 
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граф, письменник, публіцист, громадський діяч, член-редактор Петербурзької архе-
ографічної комісії (1860-1885), член Історичного товариства імені Нестора-Літописця, 
член Московського археологічного товариства, член-кореспондент Петербурзької АН 
(1876), в ранній період своєї творчості - один із яскравих представників харківської 
школи романтиків, що відстоював право на самостійний і вільний розвиток україн-
ської мови і літератури. Приятелював із В. Білозерським, М. Гулаком, П. Кулішем, 
разом з ними став одним із засновників Кирило-Мефодіївського братства (1845-1847), 
його ідеологом і автором програмного документа «Книга буття українського народу». 
Майбутнє слов’янських народів вбачав у побудові ними союзу (федерації або, швидше, 
конфедерації) на зразок тодішніх Сполучених Штатів Північної Америки. У березні 
1847 р. за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві був заарештований, ув’язнений 
на рік у Петропавлівській фортеці, потім засланий до Саратова з забороною займатися 
науковою діяльністю і друкуватися. В 1855 р. амністований, 1859 р. обраний профе-
сором на кафедру російської історії Петербурзького університету, однак уже 1862 р. 
на знак протесту проти дій царської влади під час студентських заворушень залишив 
його за власним бажанням. Від 1860 р. - член Археографічної комісії. Співпрацював 
із журналами «Современник» й «Отечественные записки», був одним з організаторів і 
активних співробітників часописів «Основа» і «Вестник Европы», друкувався в числен-
них легальних періодичних виданнях (зокрема в «Киевской старине») та в закордонно-
му виданні О. Герцена «Колокол». Впливовий діяч української громади в Петербурзі, 
фактично, центр її тяжіння. 1867 р. за його активної участі (автор передмови, упоряд-
ник і редактор) вийшла у світ коштом Д. Кожанчикова перша посмертна збірка творів 
Т. Шевченка «Кобзар». Був редактором цінних зібрань документів «Акты Южной и 
Западной России» (т. 1-9, 11, 13) та «Архив Юго-Западной России». Видав кілька серій 
історичних творів, найвідоміші з них: з української історії - «Богдан Хмельницкий» 
(1859), «Руина» (1879-1880), «Мазепа» (1882), «Мазепинцы» (1884); з російської історії 

- «Бунт Стеньки Разина» (1858), «Севернорусские народоправства во времена удель-
но-вечевого уклада. Новгород-Псков-Вятка» (1863), «Смутное время Московского госу-
дарства в начале ХVII столетия» (1863); з польської історії - «Последние годы Речи 
Посполитой» (1869); із всесвітньої історії - «Патриарх Фотий и первое разделение цер-
квей» (1868). Праці М. Костомарова, особливо його монографії та історичні портрети, 
користувались надзвичайною популярністю у сучасників. 

Як зазначає один із сучасних авторитетних дослідників його творчості О. Ясь, 
«ще за життя М. Костомаров здобув репутацію історика-художника. Зокрема, 
майже канонічним в українській та російській історіографії (В. Антонович, 
Б. Крупницький, О. Пипін, В. Семевський та ін.) є порівняння його з відомим 
французьким істориком Оґюстом Тьєрі, який уславився художнім викладом ми-
нувшини. Відтак художність, «картинність», «талановите малювання старовини» 
вважалися неодмінними ознаками творчості М. Костомарова. Заразом побутувала 
думка, що в монографічних студіях М. Костомарова цілковито домінує художній та 
етнографічний колорит, а критичне опрацювання матеріалу, його інтерпретація й 
пояснення практично відсутні. Зокрема, М. Грушевський наголошував на тому, що 
в історичних дослідженнях М. Костомарова «переважав характер описовий; свою 
арґументацію великий історик рідко збирав у виразні, докладно сформульовані 
тези в своїх наукових працях: вони звертались не так до розуму, як до почуття і 
уяви читача»101. Теза М. Грушевського в цілому адекватно відображає особливості 

101  Ясь О. В. Історія як сюжет. Представлення образу Богдана Хмельницького в однойменній 
монографії М.І. Костомарова. Український історичний журнал. 2007. № 2. С. 89-90.
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наукової творчості М. Костомарова. Утім, вона є дещо однобічною, позаяк орієнто-
вана на аналітичне висвітлення романтичного історіописання, яке є інтуїтивним 
та ірраціональним за своєю суттю. 

Запроваджені Костомаровим концепції вічового начала й демократизму в 
процесах державотворення суттєво вплинули на ідеологію українського руху. 
Досліджуючи склад козацтва й козацькі рухи, він зазначав, що козацтво не є не-
гативним чинником для розвитку державності, а притаманні козацтву традиції 
справляли позитивний вплив на тогочасне суспільство. Костомаров простежив 
процес виникнення і розвитку Війська Запорозького, основу якого складав «на-
родний елемент», першим увів до наукового обігу визначення Запорозької Січі 
як християнської козацької республіки. Обстоював ідею відмінності «двох русь-
ких народностей» («Русько-слов’янський народ розподіляється на дві галузі…, до 
першої належать білоруси та великоруси, до другої - малоросіяни або південнору-
си, і новгородці»), етнопсихологічні й культурні відмінності між ними та плекав 
думку щодо соборності всіх українських земель. Думки та ідеї Костомарова, що не 
втратили своєї актуальності на початку 1890-х рр., були інтегровані до світогляду 
представників групи, що знайшло відображення у друкованих працях наукового й 
публіцистичного жанру і меморіальних свідченнях. Не позбавлене дослідницького 
інтересу також порівняння поглядів представників різних генерацій української 
легально-народницької еліти на особистість та світогляд М. Костомарова. 

В українській історіографії останніх десятиріч довгий час спадщину 
М. Костомарова досліджував Юрій Пінчук102. За його ініціативою було підготова-
но й видано енциклопедичний довідник про М. Костомарова103. Ю. Пінчуком була 
започаткована 2001 р. традиція проведення Костомарівських читань у Чернігові. 
Останні, ХІІ-ті, проведено у травні 2018 р.

Окреме число спеціалізованого видання Інституту історії України НАН 
«Історіографічні дослідження в Україні» (2018, вип. 28) присвячено 200-річчю з 
дня народження М. Костомарова. В ювілейній статті Олександр Удод зазначає, що 
постать М. І. Костомарова як історика, політика та громадського діяча є добре ви-
вченою в сучасній українській історіографії, тому можна говорити про існування в 
новітньому інтелектуальному просторі України особливої субдисципліни - «косто-
марознавства». Але не лише наукова біографія вченого та його творча спадщина, 
що традиційно були в центрі уваги історіографів, є предметом наукових зацікав-
лень фахівців різних галузей соціогуманітаристики. «Мова йде про значно ширше 
поняття - образ історика…»104 О. Удод, оцінивши висвітлення постаті Костомарова 
на сторінках преси та шкільних підручників, критично відгукнувся про ставлен-
ня сучасної влади до ювілею видатного історика та наголосив, що, на жаль, образ 
М.І. Костомарова у сучасному інформаційному просторі України став заручником 

102  Див.: Пінчук Ю. А. Микола Іванович Костомаров (1817-1885). Київ : Наукова думка, 1992. 
233 с.; Пінчук Ю. Вибрані студії з костомаровознавства. Київ : Інститут української археографії та дже-
релознавства ім. М. С. Грушевського, 2012. 608 с. 

103  Смолій В. А., Пінчук Ю. А., Ясь О. В. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: 
Енциклопедичний довідник / Вступ. ст. і заг. ред. В. А. Смолія; Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. В. Ясь 
(відп. секр.) та ін. Київ : Вища школа, 2005. 543 с. Довідник містить понад 1000 статей, в яких висвітле-
но основні віхи творчого та життєвого шляху М. Костомарова, розглянуто твори вченого, періодичні та 
неперіодичні видання, в яких він публікував свої студії, найважливіші населені пункти, місцевості та 
регіони, пов’язані з біографією науковця, окреслено сфери і напрями його діяльності. Подано інформа-
цію про відомих дослідників життя і творчості видатного діяча та їхній внесок у костомаровознавство.

104  Удод О. Образ Миколи Костомарова у сучасному інформаційному та освітньому просторі 
України. Історіографічні дослідження в Україні. 2018. Вип. 28. С. 12.
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поточної політичної кон’юнктури в результаті нового співвідношення провладних 
і опозиційних сил. На його думку, досить часто Костомарова характеризують як 
«класичний зразок амбівалентності інтелігента тогочасного (ХІХ ст.) суспільства: 
це була людина, яка все життя у всіх його проявах перебувала на межі двох куль-
тур - української та російської»105. Та всупереч усьому М. Костомаров залишився у 
свідомості сучасників і нащадків як «художник слова, поет, романтик, учений, що 
до кінця життя працював над осмисленням нової і перспективної для ХІХ ст. про-
блеми впливу етносу на історію»106. 

Ольга Гончар зазначає, що сьогодні в українській історіографії точаться дис-
кусії з приводу різночитань його спадщини та розбіжності в оцінці громадянської 
позиції Костомарова. Вона звертає увагу на той факт, що, повернувшись із заслан-
ня наприкінці 1850-х рр., Костомаров став речником «українофільського руху» і ви-
носив на суд громадськості найгостріші для тієї епохи питання. Однією з проблем 
була потреба рідномовної освіти для українців107. 

Нещодавно в видавництві «Либідь» вийшла друком праця О. Яся108, в якій 
автор майстерно препарує «незручний» образ героя на перехресті історіографічних 
візій та ідеологічних метаморфоз, у нових ракурсах розглядає сповнену драматич-
них і контрастних поворотів життєву історію знакового інтелектуала-романтика 
XIX ст. Перед читачем постає блискучий професор столичного університету, при-
страсний театрал, чудовий комунікатор і водночас безпорадний дивак-оригінал у 
повсякденному житті, історик-художник, творець історичних праць, які читаються 
як захопливі романи. Водночас - безжальний руйнівник російського пантеону істо-
ричних героїв і речник українства XIX ст., фундатор його культурно-просвітниць-
кої програми. Багатоликість образів М. Костомарова, розмаїття його життєвих ро-
лей і практик вражають і бентежать уяву й до сьогодні.

Суттєвим є висновок І. Гирича щодо підсумків ідейної еволюції двох провід-
них діячів українського руху середини ХІХ ст.: «На початку своєї громадської ді-
яльності М. Костомаров та П. Куліш були українськими націоналістами під впли-
вом романтизму та юнацького захоплення великою справою відродження народу. 
Поступово, в часи зрілі та на схилку років, не знайшовши належної підтримки 
серед українського суспільства, вони повертаються в лоно політичних росіян, ба-
лансуючи на грані двох національних ідентичностей: російської та української»109. 
Зауважимо, що ці повороти долі й думки найвідоміших «людей 1840-х» приверта-
ли увагу С. Єфремова й  висвітлювались у його публіцистичних працях.

У регіональних виданнях знаходимо цікаві праці, де в центрі уваги перебуває 
інтерпретація образу М. Костомарова представниками покоління 1870-х рр. Автор 
однієї такої розвідки Тамара Демченко нагадує, що не треба «забувати про вічну 
проблему “батьків і дітей”: кожне наступне покоління прагнуло витворити свій 
світогляд. Зміна поколінь в середовищі української інтелігенції відбувалася, крім 
усього іншого, під потужним впливом російської і європейської суспільно-політич-

105  Удод О. Образ Миколи Костомарова у сучасному інформаційному та освітньому просторі 
України. Історіографічні дослідження в Україні. 2018. Вип. 28.  С. 11.

106  Удод О. Образ Миколи Костомарова у сучасному інформаційному та освітньому просторі 
України. С. 22.

107  Гончар О. Микола Костомаров і сучасна Україна. Історіографічні дослідження в Україні. 
2018. Вип. 28. С. 59.

108  Ясь О. В. Багатоликий Микола Костомаров: До 200-річчя від дня народження Миколи 
Костомарова / Заг. ред. і вступ. слово В. Смолія. Київ : Либідь, 2018. 304 с. 

109  Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ - початок ХХ ст.). 
Київ, 2014. С. 253.
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ної думки». Її увагу привернула стаття чернігівського адвоката Іллі Шрага у верес-
невому (за 1892 р.) числі галицького часопису «Правда». Критика М. Драгомановим 
поглядів Костомарова стала для Шрага приводом, щоб поділитися з читачами сво-
їми думками. І. Шраг узявся захищати позицію М. Уманця (Михайла Комарова) 
та М. Костомарова в питанні вживання української мови, апелюючи не стільки до 
емоцій, скільки до логіки110. Виступ І. Шрага, на думку авторки, опосередковано 
доводить, що і через кілька років по закінченні свого земного життя Костомаров 
залишався «одним з найавторитетніших діячів українського національно-визволь-
ного руху, людиною, з поглядами якої сперечалися, до ідей якої апелювали, чия 
творча й наукова спадщина хвилювали громадськість й жваво обговорювалися у 
пресі». Щодо дискусій останніх років, дослідниця слушно вважає, що нарешті «су-
часні гуманітарії прийшли до висновку, що ідеальних діячів не було й немає, а су-
часники та й нащадки повинні насамперед поціновувати їхній позитивний внесок 
у справу українського відродження»111. 

У публіцистичному доробку С. Єфремова дореволюційної доби 
М. Костомарову присвячено три праці (див. додаток Б)112. Найбільш ваго-
мою з концептуального боку є остання - «Манівцями. На 25-ті роковини смерти 
Костомарова». У 1910 р. С. Єфремов писав: «Сьогодні минає якраз 25 років од дня 
смерти Миколи Костомарова, людини, що довгий час - од 40-х і до 80-х років, сто-
яла коли не на чолі українства, то, безперечно, в перших лавах серед українських 
діячів і на собі одбила багато обставин українського руху, та й сама багатьма сто-
ронами на його впливала». Для Єфремова Костомаров - фігура безперечно «імпо-
зантна»: і як «історик з дуже голосною артистичною струною в душі», що положив 
власне «початок наукової історії, що пишним цвітом розквітла й забуяла в творах 
його наступників», і як один із творців народницької історіографії («ніхто, може, 
не спричинився так до спопуляризовання руху народного, як Костомаров, для 
якого історія перестала бути збіркою більш-менш цікавих анекдотів та зовсім вже 
нецікавих генеалогічних таблиць. Живі рухи живого народу визирають на вас з 
творів цього ученого; народ стає героєм його історії»); один із фундаторів нового 
українського письменства («один з перших піонерів на полі української поезії, він 
теж, безперечно, мав своє заслужене, хоч тут і далеко вже не першорядне місце»); 
громадський діяч («більш як 40 років він стояв у перших лавах українського руху 
і не раз пробував і сам вести за собою людей і позначити ті шляхи, що ними по-
винно було, на його думку, простувати ціле українство»); знаний публіцист 1860-х 
років, який писав переважно на українські теми («Костомаров був чи не найбільш 
характерним ідеологом того руху серед нашого громадянства, до якого приложено 
назву українофільства. Як ідеолог і теоретик, він певне й одбив на собі всі ясні й 
темні його сторони»). В «Основі» Костомаров грав першу скрипку, бувши за публі-
циста, устами якого говорила дуже часто редакція «Основи», тобто група людей, що 
маніфестувала тодішнє українство й виявляла його бажання, надії та домагання. 
Він один із теоретиків цього напрямку: «… устами Костомарова, загально беручи, 
говорило все тодішнє українофільство, і через це таку велику вагу в історії нашо-
го національного розвитку й мають публіцистичні погляди визначного історика». 
Обґрунтування теоретичних позицій українства було здійснено Костомаровим у 

110  Демченко Т. Ілля Шраг в обороні Миколи Костомарова: сторінками забутої публіцистики. 
Літературний Чернігів. 2017. № 3 (79). Липень-вересень. С. 174-182. 

111  Там само. С. 176, 178.
112  Републікація: Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899 - 1917 років. Т. 1. С. 363-368.
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статтях «Мысли о федеративном начале в древней Руси», «Черты южно-русской 
истории», в праці «Две русские народности». Одночасно Єфремов критично поста-
вився до надрукованої в травневій книжці «Основы» за 1862 р. статті Костомарова 
«О преподавании на южно-русском языке», заперечуючи висловлену істориком дум-
ку про те, що замість красного письменства народу потрібні лише наукові книжки 
українською мовою. Гостро виступав Єфремов проти думки М. Костомарова щодо 
потреби «общерусского языка» як засобу комунікації в імперському культурному 
просторі, викладену детально в серії статей у журналі «Вестник Европы» (1881, 
кн. I-ІІІ), докоряючи, що той не відстоював послідовно запровадження української 
мови в  суді, адмініструванні, вищій школі та красному письменстві, не підтри-
мав український фонетичний правопис - «кулішівку»… Але найбільш обурювала 
критика костомарівська ідея «української літератури для домашнього вжитку» (за 
словами Костомарова, «малорусская литература, … принося свою местную пользу, 

… без ущерба для русской литературы будет существовать для домашнего обихо-
да»). З властивим йому сарказмом Єфремов коментував: «Як бачимо, практичний 
синтез «двох русских народностей» знайдено: це українство - «для домашнего оби-
хода»... Читач, певне, здивований буде такими мізерними результатами досить 
величної теорії і запитає поясненнів. Пояснення Костомаров давав, і давав не 
раз». Для Єфремова еволюція світогляду Костомарова в національному питанні 
це - не прогрес, а регрес: «Тільки подумати, що цю практичну програму україно-
фільства списала та сама рука, що складала колись статут Кирило-Мефодієвського 
товариства! Од боротьби (якими засобами, то інша річ, але таки боротьби) за гро-
мадсько-політичні ідеали перейти до того печерного істновання, що призначаєть-
ся українофільству його ватажком, - більшої атрофії справді не можна й уявити 
собі. Ставити завданням українського письменства саму простонародну сферу і 
тремтіти, щоб через його якогось «ущерба» не вийшло для російського, дбати, щоб 
«прочно и действительно вкоренялось обрусение», - це занадто тяжка відплата за 
теорію двох народностей». Люди «Молодої України» конструювали минуле, зва-
жаючи на завдання сьогодення. Для Єфремова аполітичні й компромісні погля-
ди Костомарова зазначеного періоду - це символічний вияв кризи «старого укра-
їнофільства» як течії у національному русі другої половини 1870-х - 1880-х років: 
«не диво, що само українофільство не змогло розплутати того фатального вузла 
«странного состояния», що нав’язали обставини на тілі українського народу. Своєю 
половинчастістю, острахом перед рішучими кроками та звужуванням сфери своєї 
компетенції воно само підтинало своє живуще коріння, і через те не могло мати 
ніякого впливу й на сучасне громадянство. Спинившись на половині дороги, воно 
не змогло вдержати за собою вже здобутих позицій і, попростувавши манівцями, 
заплуталось нарешті в суперечностях». Наприкінці цієї ювілейної, але аж ніяк не 
апологетичної статті Єфремов виносить українофільству жорсткий та безкомпро-
місний присуд: «Ці суперечності, що посіли навіть такай глибокий розум, який був 
у Костомарова, нехай будуть пересторогою українському громадянству, показуючи, 
що кожну ідею треба ставити на цілий зріст її, доводити до кінця й не лякатись 
логічних з неї висновків»113. 

Вірогідно, такий погляд С. Єфремова на історичні заслуги й «прорахун-
ки» М. Костомарова був продиктований не лише його власними переконаннями 
чи упередженнями, але й особистим впливом письменника і громадського дія-
ча Бориса Дмитровича Грінченка, який ще на початку 1890-тих рр. у полеміці 

113  Див.: Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899 - 1917 років. Т. 1. С. 363-368.
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з М. Драгомановим114 сформулював категоричний погляд на М. Костомарова як 
типового діяча українофільства 1880-тих рр. Для більш коректного порівняння 
думок С. Єфремова та Б. Грінченка варто неупереджено перечитати тексти пу-
бліцистичних виступів останнього (1892-1893 рр.). Так, у листі другому Грінченко 
згадує Костомарова у негативному контексті, критикуючи використання останнім 
російської мови - мета-мови імперії - у літературній і науковій творчості. У листі 
п’ятому рішуче відкидає твердження щодо вирішального впливу М. Костомарова і 
П. Куліша на творчість Т. Шевченка. У листі шостому твердить, що то «цілковита 
помилка є - вважати, що Костомаров та товариство Кирило-Мефодіївське відміни-
ли погляди в Шевченка; а друге: Шевченко справді відмінив свої погляди на стар-
шину козацьку, на гетьманів (хоча і не всіх), але завсігди був він прихильний до 
гетьманщини як до автономної форми політичного життя вкраїнського; а ще більш 
прихильний він був до народних козацьких рухів, хоча завсігди розумів і все те 
зло, яке повставало з них (див. хоч «Гупалівщину» в «Гайдамаках»). Ні, Шевченко 
завсігди був ‘‘козакофілом’’…»115. У листі сьомому Грінченко підіймає питання про 
вплив ідеологів Кирило-Мефодіївського братства на творчість Шевченка й знову 
повертається до критики поглядів Костомарова. Активно полемізує з тезами статті 
«Две русские народности», наполягаючи, що «вславлена теорія про «морально-не-
обхідну потребу поєднатися племені південному з північним» є ніщо інше, як та 
етикетка, яку наліплено на дійсний історичний факт на підставі формули: коли се 
зробилося, значить, воно й повинно було зробитися… Сією етикеткою однімано в 
української нації одне з її власних національних прав, забуваючи, що коли вкра-
їнський народ є справжня нація, то не може вона не мати і всіх тих прав, які має 
взагалі всяка нація, а з сих прав - право автономного життя…». Присуд Грінченка 
стосовно світоглядних метаморфоз Костомарова безкомпромісний: «Коментарів тут 
не треба. Видно відразу, що Костомаров воює тут сам з собою. Бажаючи оборонити 
вкраїнську літературу, він бив її насправді. Виходило бо, що ідеал - обрусіння; але 
треба його робити не примусом». А тому «стаття Костомарова нічому й не пособила, 
а хіба шкоди наробила. Так само і з українською інтелігенцією. Не могла вона зна-
ти, чи навсправжки автор каже, чи когось там дурить. Вона приймала його слово 
навсправжки. А Костомарова слово - се слово авторитетне»116. Для Грінченка істо-
рія не знає ніяких «підлітератур» спеціально про пана або мужика, а знає просто 
літератури, що «суть виявами розумового життя того чи іншого народу цілком, і з 
панами й з мужиками»117. Відкидаючи схиляння перед російською культурою як 
більш високою й розвинутою, Грінченко вимагав цілковитої осібності українців у 
культурній сфері і стверджував, що «українська література не була, не є і не буде 
часткою чи наростом од московщини, а була, є і буде самостійною літературою, що в 

114  Див.: Б. Грінченко - М. Драгоманов. Діалоги про українську національну справу / Упоряд. А. 
Жуковський. Київ : Ін-т української археографії НАН України, 1994. 189 с. «Листи» Б. Грінченка за 
підписом «П. Вартовий» були уперше опубліковані 1892-1893 рр. у чернівецькій газеті «Буковина», але 
мало були відомі широкому загалу. «Листи на Наддніпрянську Україну» М. Драгоманова мали ширше 
розповсюдження (вперше з’ явилися в органі галицьких радикалів «Народ», що друкувався в Коломиї 
та Львові у 1893 та 1894 рр., а деякі «Листи» були опубліковані в «Буковині» 1894 р., пізніше кілька 
разів перевидавалися). Т. П. Демченко слушно звертає увагу на статистику, що свідчить про популяр-
ність імені Костомарова: його прізвище Грінченко згадав 15 раз, а Драгоманов відповідно 26. Частіше 
покликувався він тільки на Т. Шевченка (Див.: Демченко Т. Ілля Шраг в обороні Миколи Костомарова: 
сторінками забутої публіцистики. С. 176).

115  Б. Грінченко - М. Драгоманов. Діалоги про українську національну справу. С. 50-51.
116  Там само. С. 60-64.
117  Там само. С. 93-94.
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ній силкується виявити своє розумове життя український народ» 118. У політичних  
питаннях виходив із постулату української мовної й культурної окремішності 119, 
акцентував на потребі формування власної національно-свідомої інтелігенції, яка 
б служила своєю працею народу; «доки українська нація не здобуде всіх своїх прав 
як нація, доти питання національні будуть стояти в нас - і в Росії, і в Австрії на пер-
шому плані, доти самому народолюбству буде шкідливою річчю повставати проти 
українського націоналізму120. Майже через 20 років потому С. Єфремов знову ви-
словить - не так гостро, але не менш рішуче й переконливо - аналогічні докори 
на адресу М. Костомарова, звинуватить його в зумисному формуванні комплексу 
«малоросійства». 

Важливим джерелом для порівняння сприйняття С. Єфремовим «людей 1840-
х» з трактуванням інших інтелектуалів можуть слугувати публіцистичні праці 
його побратима Василя Миколайовича Доманицького121. У 1906 р. В. Доманицький 
намагався окреслити стиль історіописання М. Костомарова в порівнянні зі сво-
їм вчителем і наставником В. Антоновичем, виважено оцінити міру популярнос-
ті кожного: «Костомаров, напр., має більший розголос; хоч твори його, як і його 
ім’я, як історика, значно більше відомі широкому суспільству, особливо росій-
ському, ніж ім’я історика Антоновича, та проте це не єсть ще показчик того, що 
Костомаров справді перевищує Антоновича на полі української чи взагалі руської 
історії. Костомаров має свої особливі прикмети, які роблять його популярним, при-
ступним: у нього переважує метод дескриптивний, він надає писанням своїм як 
найбільше драматизму, ефектовності, пеклується взагалі про зовнішню форму, не 
поглубляючися в предмет, тим часом як для Антоновича ці прикмети зовсім ма-
ловарті: у нього натомість бачимо ми більш критики, аналізи, об’єктивізму, більш 
освітлення подій і з’явищ доби, яку він малює. В його розвідках, чи то історичних 
чи археологічних, вражає читача гармонія між ідеєю й фактом. Він не дає наперед 
жадної готової вже думки, яка б проймала оповідання та заставляла б наперед вже 
дивитися на факти очима автора. Схема його праць дуже проста: після потрібних 
історичних відомостей та пояснень наступає групповання сирого матеріялу (часом 
додається покликання на друковані джерела), - та й усе. Але ті голі факти мистець-
кою рукою історика так логічно уложено, в такій ясній перспективі, що ідея встає 
перед вашими духовними очима сама, і не вважаючи на те, що автор зовсім про 
читача не дбає, не має на думці спеціяльної мети - вражати фантазію та почуття 
його, - розвідки Антоновича читати дуже лехко, і не вважаючи на сухий виклад, 
вони заставляють читача не тільки думати, але й почувати та уявляти собі час, 
події й людей, про які в них іде мова»122.

У 1908 р. В. Доманицький зауважував, що «давно вже пора узятися до усе-
сторонньої оцінки життя і діяльності українських діячів старшої генерації з пер-
шої половини ХІХ ст. Проте про деяких визначних навіть осіб, не кажучи вже про 
дрібніших, окрім матеріалів, розкиданих по всіх усюдах, нічого поважнішого не 
маємо. Час би вже взятися до систематичних монографій про тих людей, маємо вже 

118  Там само. С. 99.
119  Там само. С. 66.
120  Там само. С. 104.
121  Див.: Чмырь С.Г. Доманицкий Василий Николаевич. Политические партии России. Конец 

ХIХ-первая треть ХХ века: Энциклопедия. Москва : РОССПЭН, 1996. С. 191. 
122  Доманицький В. Володимир Антонович. З нагоди 45-літнього ювилею наукової і грома-

дянської діяльности. Нова громада. 1906. Кн. 9. С. 27-46. Передруковано: Син України: Володимир 
Боніфатійович Антонович: у 3.т. / упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. Київ : Заповіт, 1997. Т. 1. С. 63.
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й історичну перспективу для них, та й матеріалу досить»123. До таких визначних 
осіб, несправедливо обійдених на той момент українськими істориками літератури, 
належав, на думку Доманицького, і М. Костомаров. Тому він гаряче вітав намір лі-
тературознавця О. С. Грушевського видати присвячену цьому діячеві монографію, 
один із перших розділів якої - щодо харківського періоду життя М. Костомарова 
(1833-1844) - був опублікований 1908 р. в «Журнале Министерства народного про-
свещения». Доманицький, погодившись із головним висновком О. Грушевського, 
що в ранній період своєї творчості М. Костомаров «не вийшов з кола образків то-
дішньої романтичної школи української літератури», стосовно ранніх драм істори-
ка зауважив, що «основна риса їх - палка любов до рідного краю, його минувшини; 
колишні страждання викликають в авторі їх співчуття до пригноблених; разом 
з тим проглядає скрізь бадьора певність щодо будуччини, надія на кращу долю 
колись»124. Наукові праці М. Костомарова цього періоду свідчать, на думку рецен-
зента, про «демократичне розуміння історії», і «сі демократичні погляди остаються 
в нього назавше»125.

В іншому тексті, що з’явився під безпосереднім враженням від оприлюдне-
них в журналі історії революційного руху в Росії «Былое» (1907) матеріалів допитів 
М. Костомарова 1847 р. в Петербурзі у справі Кирило-Мефодіївського товариства, 
В. Доманицький з етичних позицій подає бачення його образу126. Відгук молодо-
го історика був надрукований на сторінках ЗНТШ (1908, кн. 5). Вилучені владою 
при обшуку папери М. Костомарова не містили, на думку В. Доманицького, «за-
надто страшного компромату, а проте наслідки виявилися катастрофічними», то 
був «матеріал доволі і невинний, а проте Костомаров більш усіх товаришів «упав 
духом» і такого понавиказував, що навіть жандарми признали, що він «откровен-
но сознался». Розуміється, більшу половину того, що виказав Костомаров жандар-
мам, не можна за правду вважати, але самий спосіб той тих «показаній» свідчить, 
що перед нами чоловік слабодухий, переляканий на смерть за свою дальшу долю. 
І коли ми порівняємо його «показанія» з Шевченковими (теж були видрукувані 
в «Былом»), то зразу кидається у вічі, яка безмежна безодня розділяє сих людей: 
Шевченко, на якому лежало в сто раз більше обвинувачення, остався на допиті та-
кою же чесною, морально твердою людиною, якою був він увесь вік, не одрікся від 
свого «святого святих», як се зробив Костомаров, не втопив нікого з товаришів...»127. 
В. Доманицький щиро обурювався тим, що під тиском жандармів М. Костомаров 
почав усього «отрекаться», спираючись на те, що він, мовляв, «великоросіянин», і 
«дійшов до того, що не тільки вирікся “українофільства”, а і ще й виставив себе 
завзятим монархістом». Стосовно вірнопідданських заяв М. Костомарова, вислов-
лених на допиті, В. Доманицький зауважував: «І знову, може, се все іронія, але 
занадто вже тонка... Само собою, що ніякого Кирило-Мефодіївського “общества” не 
було ніколи - то все “глупые бредни Гулака”; мало того, “ежели ж бы оно стало 
чем-нибудь правильным” в противозаконном духе, то я бы непременно донес об 

123  Доманицький В. [Рец.]: А. Грушевский. Из харьковских лет Н. И. Костомарова. Журнал 
Министерства народного просвещения, 1908, квітень, с. 233-295] / Доманицький В. З науково-творчої 
спадщини: Статті, рецензії, огляди, бібліографія: у 2 кн. Кн. 2. Черкаси, 2010. С. 406.

124  Там само. С. 407.
125  Там само. С. 407.
126  Доманицький В. [Рец.]: Признания Н. И. Костомарова в III Отделении (По неизданным дан-

ным). Былое, 1907, VIII, ст. 200-228 / Доманицький В. З науково-творчої спадщини: Статті, рецензії, 
огляди, бібліографія: у 2 кн. / Упор., автор передмови і ред. В. Т. Поліщук. Кн. 2. Черкаси, 2010. С. 395-
400.

127  Там само. С. 396.
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зтом” (с. 214). Очевидно, каже він, “обществом” прозвали гурток кількох людей, - 
між ними й він був, - що студіювали слов’янські мови, пам’ятки та інше. Потім 
пізніше він придумав кращу версію: він подав начальству думку заснувати при 
Київському Університеті “Общество любителей славянской науки”, то чи не звід-
ти йшли балачки про якесь “общество”? Як поставився Костомаров на допиті до 
своїх товаришів? Наймолодших він принижує, старших - вигороджує…Шевченка 
Костомаров оббілює: бував, мовляв, у мене кілька раз, не говорив нічого “неблаго-
намеренного, ни злонамеренного”, обходився з ним “осторожно” “и даже никогда 
не выставлял преимуществ своей малороссийской народности…”»128. При читанні 
«свідчень» М. Костомарова впадає в око, розмірковує В. Доманицький, що той чомусь 
усю вину склав на Гулака та потроху й на де Бальмена. Правда, де Бальмен був в 
той час уже покійний, але Гулак? Чи може бути яка особиста ворожнеча між ним 
і Костомаровим? «І сього не було, а як чув я від небіжчика В. Л. Беренштама, при-
ятеля Костомарова, причиною того всього була чутка, що хтось пустив у цитаделі, 
нібито Гулак вмер. А тут якраз один жандарм, спочуваючи Костомарову, проходя-
чи якось повз нього, шепнув до нього: “валите все на мертвых”. Отоді-то Костомаров 
і звернув все на Гулака та де Бальмена. Правда, оповідав про се Беренштамові сам 
Костомаров, але, здається, що говорив він правду. Потім, багато літ пізніше, колись 
у Петербурзі на Невському зустрілися Костомаров і Гулак. Костомаров кинувся 
його обіймати, але Гулак з презирством глянув на нього, заклав руки за спину, по-
вернувся і пішов геть. Се теж сам Костомаров оповідав покійному В. Беренштамові. 
Таке нібито зробив Костомаров з М. Юзефовичем, що доніс на нього, але й сам за-
знав такого ж реприманду за свою.... легковірність принаймні»129. В. Доманицький 
підсумував, що «в кожному разі “свідчення” Костомарова чимало пошкодили ін-
шим членам Кирило-Мефодіївського товариства й цікаво було б «порівняти їх з 
тим, що показували инші братчики, тоді б видніше було, яке значіння мали «по-
казания» Костомарова в сьому процесі»130. У цих рефлексіях виразно простежуємо 
зв’язок поколінь: М. Костомаров як «людина 1840-х» та його відверте спілкуван-
ня з В. Беренштамом131, типовою «людиною 1860-х», комунікація В. Беренштама і 
В. Доманицького, усна оповідна традиція, документальні свідчення щодо поведін-
ки М. Костомарова й інших братчиків у період слідства, і, нарешті, відверто й пу-
блічно висловлена безкомпромісна моральна позиція «людини 1890-х» в питаннях 
«довіри» й «зради». Коли йдеться про «подвійну лояльність», «подвійну свідомість», 
думки для «домашнього» та «публічного» вжитку - виразно простежується в пи-
саннях і реальних вчинках покоління Єфремова - Матушевського - Доманицького 
принципово інший настрій щодо домовленостей із владою і компромісів із власним 
сумлінням. Здається, громадський дух «людей 1890-х» переважив властивий «лю-
дям 1840-х років» дух індивідуалізму.

Один із інтелектуальних лідерів «покоління 1890-х», М. С. Грушевський, у 
своїх працях теж неодноразово звертався до постаті й доробку М. Костомарова132, 

128  Там само. С. 397-398.
129  Там само. С. 399-400.
130  Там само. С. 400.
131  Докладніше: Іваницька С. Український шістдесятник» Вільям Беренштам - дослідник місце-

вих старожитностей. Краєзнавство: всеукраїнський науковий журнал. 2012. № 1. С. 57- 66.
132  Грушевський М. На спомин Костомарова (17.IV.1885). Рада. 1907. С. 1-2; Микола Костомаров. 

Село. 1910. № 16. С. 10; Костомаров і новітня Україна. В сорокові роковини. Україна. 1925. Кн. 3 
(12). С. 3-20; З публіцистичних писань М. Костомарова / Науково-публіцистичні і полемічні пи-
сання Костомарова. Київ, 1928. С. III-XXI; Етнографічне діло Костомарова / Етнографічні пи-
сання Костомарова. Зібрані заходами академічної комісії української історіографії / За ред. акад. 
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і це було цілком закономірно. Як слушно зазначають дослідники, «особиста при-
четність до організаційної та ідейної розбудови української історичної науки, 
знайомство з багатьма діячами вітчизняної культури, зумовили персонологічну 
спрямованість історіографічних зацікавлень М. Грушевського»133. В 1910 р. на сто-
рінках «ЛНВ», здійснюючи намір «в двадцятип’ятиліття смерті великого україн-
ського історика» сказати «про його значення в розвої української історіографії й 
українського самопізнання»134, М. Грушевський оприлюднив розгорнуту статтю й 
застосував концепт «покоління», щоб окреслити місце й роль Костомарова в ево-
люції історіографічних практик ХІХ ст. «…Нові течії в українській історіоґрафії 
проколюються в 1830-х, виразніше виступають в 1840-х роках. На наукову арену 
виступало покоління, виховане в нових ідеях “народності”, що стала провідною, 
пануючою ідеєю всього духового життя і дала новий зміст, нові цілі і нове розумін-
ня всьому українству. З другого боку, дає відчувати себе новий політичний лібера-
лізм, що таким яскравим огнем спалахнув в декабристськім руху, маючи при тім 
свої впливи і зв’язки й на українськім ґрунті, а двадцять літ пізніше на спеціаль-
но-українській основі проявився в Кирило-Мефодіївських ідеях. На Костомарові, 
найбільш визначнім репрезентанті сього нового покоління, особливо виразно ви-
ступають, з одного боку, зв’язки з старшою історіоґрафією, з другого - нові течії 
часу»135. Простежуючи поетапну еволюцію його наукових та політичних поглядів, 
М. Грушевський писав: «Дорога від історичного світогляду старої «малоросійської» 
історіоґрафії до новіших поглядів була далека і тяжка, зв’язана з тяжким ламан-
ням ріжних віками закорінених поглядів і призвичаєнь. Зробити сю дорогу одному 
чоловікові, хоч би як багато обдарованому, а навіть одному поколінню, було тяжко. 
Хоч як багато зробив Костомаров - більш, може, ніж хто інший за ціле XIX століт-
тя, щоб вияснити недорічність і конвенціональність старих історичних поглядів і 
катеґорій, - йому самому не удалося вповні увільнитися від них. Ідеї політичної і 
національної єдності не стратили повної власті навіть над автором «Двох русских 
народностей», сього євангелія українського сепаратизму на погляд приятелів і во-
рогів його»136. На думку М. Грушевського, Костомаров був піонером свого часу, і 
багато що з його інтелектуальних надбань лишається актуальним для нових гене-
рацій на порозі ХХ ст.: «… Покійний історик, далеко випередивши свій час в своїх 
вимогах, ставлених ним історичному досвідові, не завсіди міг сам поспіти за ними. 
[…] Ідеї, проголошені покійним істориком, ішли вперед не тільки свого часу, але 
і його власної творчості як історика, і в багатьох точках зістаються непережитими 
й тепер. Один з безпосередніх причасників кирило-мефодіївських ідей - сеї куль-
мінаційної точки української національної самосвідомості, він тільки вчасти встиг 
зреалізувати їх в своїй історичній творчості, і далеко більше заповів поколінням 
своїх наступників»137. 

В академічний період своєї діяльності М. Грушевський не втратив зацікав-
М. Грушевського. Київ, 1930. С. IX - XXIV.

133  Тельвак В., Тельвак В. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії. Київ; 
Дрогобич, 2005. С. 193.

134  Грушевський М. Українська історіографія і Микола Костомаров. Пам’яті М. Костомарова в 
двадцять п’яті роковини його смерти. († 7/IV-1885). ЛНВ. Т. L. Кн. V. С. 209-225. Передрукована в аль-
манасі «Молода нація» (Київ, 2002. № 1 (22). С. 90-108. Перевидано: Грушевський М. С. Твори: у 50 т. 
Львів : Світ, 2002. Т. 2. С. 397-411.

135  Грушевський М. Українська історіографія і Микола Костомаров. Пам’яті М. Костомарова в 
двадцять п’яті роковини його смерти. С. 216.

136  Там само. С. 223
137  Там само. С. 225.
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лення до постаті видатного історика й вміщував наукові розвідки, епістолярні дже-
рела та інші матеріали на сторінках журналу Історичної секції ВУАН «Україна» 
та інших редагованих ним видань. Виокремив три основних періоди життєвого 
та творчого шляху Костомарова, вважаючи «центральним п’ятиліттям» 1859-1864 
рр. Останнє двадцятиліття життя та діяльності М. Костомарова вважав не занад-
то продуктивним, принаймні в громадсько-політичному плані; так, за його сло-
вами, «публіцистика останніх двох десятиліть життя Костомарова небагато додає 
до того, що висунув він у своїм апогею»138. (У цьому думки Єфремова збігалися з 
тезами М. Грушевського). В кінцевому підсумку Костомаров для М. Грушевського 
це «історик, публіцист, етнограф і поет»139. Антидержавницькі погляди вчено-
го («З народом проти держави») дослідник пояснював загальним народницьким 
спрямуванням його історичної концепції, спротивом домінуючим російській і 
польській націям-державам, потребою дискутувати з тогочасними російськими 
істориками, що абсолютизували державотворчий чинник історичної еволюції140. 
Місце М. Костомарова у вітчизняній культурі було зумовлене, як наголошував 
Грушевський, передусім його новаторською «історично-політичною ідеологією» 
«українського відродження і визволення», а значення його історичної та літератур-
ної творчості - тим, що вона «була від початку до кінця громадською акцією в пов-
ній мірі»141. За ініціативи М. Грушевського та за його редагуванням було заплано-
вано серійне видання творчої спадщини М. Костомарова, але в умовах згортання 
політики українізації й наступу тоталітарного режиму з’явилися лише два перших 
томи («Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова»; «Етнографічні 
писання Костомарова») з ґрунтовними передмовами академіка. 

Таким чином, можна зробити висновок, що у розглянутих у порівняльному 
аспекті рефлексіях авторів ліберально-демократичного спрямування над постаттю 
та ідейною спадщиною М. Костомарова простежується неоднозначність, неспівпа-
дання поглядів, певна їхня еволюція. І єфремовська візія не є в даному випадку 
виключенням. Нова хвиля зацікавлення доробком видатного історика спостеріга-
ється в 1920-ті рр., в рамках усталеного канону, в формах академічних студій й 
історичної публіцистики.

Серед інших представників романтичної українофільської доби «збирання 
спадщини» особливу увагу представників «Молодої України» привертала постать 
Пантелеймона Олександровича Куліша (26 липня (7 серпня) 1819, містеч-
ко Вороніж, Глухівський повіт, Чернігівська губернія - 2 (14) лютого 1897, хутір 
Мотронівка, Борзнянський повіт, Чернігівська губернія). Оцінки його діяльності 
були такими ж суперечливими, як і сама особистість.

Письменник, історик, публіцист, етнограф, літературний критик, перекладач, 
редактор, видавець, громадський діяч. Один із діячів Кирило-Мефодіївського товари-
ства, відбувши заслання у Тулі, 1850 р. Куліш повернувся до Петербургу, де розгор-
нув велику літературну, наукову та видавничу діяльність. Розробив систему сучасного 
фонетичного українського правопису - «кулішівку». Видрукував перший у Російській 
імперії буквар українською мовою - «Граматку». 1861 р. брав участь в організації жур-
налу «Основа», де після смерті Т. Шевченка почав друкувати свої україномовні поезії. 

138  Грушевський М. З публіцистичних писань Костомарова / Науково-публіцистичні і полемічні 
писання Костомарова / За редакцією акад. Михайла Грушевського. Київ : ДВУ, 1928. С. VI-XVII.

139  Грушевський М. Костомаров і новітня Україна. Український історик. 1984. № 1-4. С. 148.
140  Тельвак В., Тельвак В. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії. С. 217.
141  Грушевський М. Костомаров і новітня Україна. С. 148.
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У 1864-1868 рр. жив і працював у Варшаві (Царство Польське). Від 1868 до 1871 р. про-
живав за кордоном, бував в Італії та Німеччині, мешкав у Відні. Після Валуєвського 
циркуляру багато друкувався у галицьких виданнях («Вечерниці», «Мета», «Правда»). 
Розпочав видавати «Історію возсоєдінєнія Русі» (т. 1-2, 1874, т. 3, 1877), в якій різ-
ко осудив козаччину, назвав її «колючим будяком на українській історичній ниві». 
1876 р. у львівській «Правді» опублікував за матеріалами архівів розвідку «Мальована 
Гайдамаччина», в якій засудив гайдамацький рух та козацтво. Це стало причиною 
його розриву з українством у Галичині. Після Емського акту 1876 р. залишив дер-
жавну службу. Водночас докорінно змінив своє ставлення до власної минулої твор-
чості, наголошував, що його загальною метою в написанні роману «Чорна рада» було 
«показать политическое ничтожество Малороссии». Критично відгукувався про твор-
чість Т. Шевченка, писав пасквільні статті на адресу М. Костомарова та Д. Мордовця. 
1881 р., проживаючи у Львові, опублікував «Зазивний лист до української інтеліген-
ції», в якому закликав підтримати національно-культурний рух у Галичині. 1882 р. 
видав брошуру «Крашанка русинам і полякам на Великдень», закликаючи русинів і 
поляків до порозуміння. Ці заклики не мали успіху, і 8 квітня 1883 р., розчарований 
у політичній діяльності, Куліш покинув Львів і оселився разом із дружиною на хуторі 
Мотронівка. Як завжди, дуже багато працював літературно; між іншим, уклав зі своїх 
російськомовних статей і україномовних художніх творів збірку «Хуторская филосо-
фия и удаленная от света поэзия». 6 листопада 1885 р. сталася пожежа в домі Куліша, 
майже все майно, зокрема готові до друку його рукописи, а серед них і частина пере-
кладу Біблії, згоріло; всі його накопичення на той час були витрачені на видання книг. 
Куліш, сильно потерпаючи від матеріальних нестатків, разом із дружиною переселив-
ся на хутір Шаповаленка (коло села Оленівка на Чернігівщині). 1889 р. почав дру-
кувати 3-томну «Историю отпадения Малороссии от Польши» (3-й т. - 1890). Від 1892 
р. переклав українською мовою твори Ф. Шиллера, Й.-В. Гете, Г. Гейне, В. Шекспіра, 
Дж. Байрона. 1893 р. опублікував збірку «Дзвін». Починаючи з 1896 р. майже повні-
стю зосередився на перекладі Старого Завіту. 1897 р. опублікував збірку перекладів 
«Позичена Кобза». 

П. Куліш - одна з найяскравіших, але водночас і найбільш суперечливих по-
статей українського ХІХ ст. В подальшому вивченню його колосальної спадщини 
перешкоджала відсутність систематизації та повноцінного оприлюднення його до-
робку в різних галузях україніки. Тепер, із відстані часу, на думку сучасних до-
слідників, очевидно, що «він був одним з творців модерної України, закладав ті 
фундаментальні основи світовідчуття українця, які згодом розвивалися, модифі-
кувалися й, зрештою, стали невід’ємною частиною української філософії історії»142. 
Постать П. Куліша й нині привертає увагу фахівців, які намагаються розглянути 
його творчість у світлі нових методологічних настанов143.

Один із найбільш глибоких знавців творчості Куліша, Євген Нахлік пояснює 
метаморфози цієї сповненої протиріч особистості через генетично-психологічні 
чинники: «Уся Кулішева доля і його психологічні контроверзи зумовлені супереч-

142  Гирич І. [Рец.]: Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи. Український археографіч-
ний щорічник. Київ, 2006. Вип. 10/11. С. 799-802.

143  Напр., див.  Ясь О. Історичне письмо Куліша у світлі його інтелектуальних трансформацій 
Вип. 78: Пантелеймон Куліш: письменник, філософ, громадянин: до 190-річчя від дня народження 
П.О.Куліша. Хроніка 2000. Київ, 2009. С. 459-528. В передньому слові А. Толстоухов, автор проекту, 
називає Куліша «одним з трійці пророків Нової України, кирило-мефодіївців» (с. 3). В цьому ж таки 
числі «Хроніки 2000» видруковані окремі твори Куліша, спогади про Куліша його сучасників, зокрема 
І. Нечуя-Левицького й Мусія Коненка, есеї Є. Маланюка й М. Глобенка та ін. 
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ностями та внутрішньою боротьбою у його психологічному типі двох успадкованих 
надто різних, навіть мало сумісних між собою первнів його батьків - отчого і матери-
ного (йдеться насамперед про індивідуальний склад психіки Олександра Куліша 
й Катерини Гладкої, а не про загальні відмінності між чоловічою та жіночою пси-
хологією, хоча вони позначилися також). Пантелеймон Куліш бував у різних мо-
ментах свого буття, умовно кажучи, то «батьком», то «матір’ю» (у сенсі домінування 
у його психології то батькового, то материного первня). Звідси, від такої «дволи-
кости» (тою чи тою мірою характерної для кожної людини), широкий діапазон його 
людської діяльности, суперечливі оцінки й судження, які не раз унеможливлюють 
одне одного, полеміка із самим собою, перестрибування від одних крайнощів до 
інших. Усе життя він вирішував, властиво, кардинальну психологічну проблему 
свого існування - як врівноважити, згармонізувати у своїй душі, у власному духо-
ві малопридатні для цього стихії Олександра Андрійовича та Катерини Іванівни. 
Що не вдавалося їм здійснити у спільному житті, те він мусив робити у своєму 
житті внутрішньому»144. Стосовно еволюції його громадсько-політичних уподобань, 
мінливості публічних позицій, специфіки епістолярної комунікації, то Є. Нахлік 
зауважує, що склалася доволі парадоксальна ситуація: «монархіст», «консерватор», 
засадничий супротивник радикальних, а надто революційних методів боротьби 
Куліш листується з радикалами Павликом і Драгомановим, друкується у «Народі» 
і навіть частково фінансує цей «орган Русько-української радикальної партії» (як 
зазначено у його підзаголовку), публічно виступає проти лідера галицьких кон-
серваторів Ол. Барвінського та загалом «народовців-угодовців», «новоерівців», які, 
власне, втілили у життя Кулішеву ідею про українсько-польську культурну співп-
рацю у Галичині... «Змінившись ідеологічно, Куліш психологічно залишився той 
самий, що й у 40-60-х роках: як тоді він підтримував зв’язки і з консерваторами 
(монархістами), і з лібералами та націонал-демократами, так і на старості, у 90-х 
роках, шукавши можливостей опублікувати свої твори, залюбки листувався з укра-
їнськими діячами різної суспільно-політичної орієнтації…»145.

Щоб зрозуміти своєрідність єфремовського погляду на життя та творчості 
П. Куліша, варто, мабуть, уважніше придивитись до традиції сприйняття цього 
діяча, що склалася у середовищі легально-народницької еліти наприкінці ХІХ ст. 
Одразу після смерті Куліша з’явились некрологи, замітки, матеріали в різних ви-
даннях. Окремим відбитком було випущено працю В. Щурата «До історії останньо-
го побуту П. Куліша у Львові» (Львів: НТШ, 1898. 37 с.). 

Одним із найбільш палких прихильників П. Куліша в оточенні Єфремова був 
Борис Грінченко. У біографічному нарисі «П. А. Кулиш» (Чернігів, 1899), що являв 
собою характеристику життя й творчості цієї «людини 1840-х», він із перших рядків 
зауважує: «Имя, поставленное во главе этого очерка, принадлежит одному из за-
мечательнейших уроженцев Черниговской губернии. Мы не намерены писать био-
графии Кулиша. Его жизнь слишком близка еще к нам, результаты его деятель-
ности далеко еще не определились, чтобы можно было это сделать с достаточной 
полнотой и определенностью. Но все же для понимания этой личности необходимо 
напомнить главные факты его жизни»146. Грінченко послідовно з’ясовує головні 
чинники, що вплинули на формування особистості П. Куліша, звертаючи увагу 

144  Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: У 2 т. Київ : 
Український письменник, 2007. Т. 1. С. 9-10.

145  Нахлік Є. К. Назв. праця. Київ : Український письменник, 2007. Т. 2. С. 452-453.
146  Гринченко Б. П. А. Кулиш: Биографический очерк. Приложение к выпуску І-му «Земского 

Сборника» Черниговской губ. за 1899 г. Чернигов: Типография губернскаго земства, 1899. С. 1. 
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на роль у житті сім’ї поміщиці Уляни Мужиловської147. Аналізує лектуру молодого 
Куліша та зазначає його надзвичайну пам’ять, що згодом дивувала його знайом-
ців. Відзначаючи інтерес Куліша до творів Гулака-Артемовського, перших пові-
стей Квітки, малоросійських оповідань Гоголя, Б. Грінченко описує його подальше 
захоплення збіркою народних українських пісень та дум Максимовича (видання 
1834 р.), яку Куліш вивчив напам’ять148.

Стосовно обставин та наслідків знайомства Куліша з Т. Шевченком та 
М. Костомаровим, Грінченко зауважує, що між ними виникли дружні відноси-
ни, які, проте, нерідко захмарювалися разючою невідповідністю характерів обох 
письменників. Шевченкові не подобалася «аристократичність» Куліша, тоді як ос-
танній не міг змиритися з проявами сильного, «козацько-бурлацького» демокра-
тизму поета (але це згідно свідченням останнього). З Костомаровим у Куліша був 
спільний інтерес до рідної старовини, а В. Білозірський, крім схожості поглядів 
та симпатій, невдовзі став родичем внаслідок одруження Куліша з його сестрою 
Олександрою (псевдонім «Ганна Барвінок»)149. Грінченко підкреслює, що на почат-
ках своєї інтелектуальної та громадської діяльності Куліш перебував у надзвичай-
но сприятливому соціокультурному середовищі, потрапив до кола кращих пред-
ставників місцевої інтелігенції, людей обдарованих, творчих, наділених розумом 
і талантом. Звичайно, ці обставини відіграли свою роль як у розвитку особистості 
Куліша, так і в його намірах вивчати народний побут та місцеву історію150. Щодо 
першого періоду перебування П. Куліша в Петербурзі, коли той користувався під-
тримкою П. А. Плетньова, редактора «Современника», Грінченко пише про зна-
йомство Куліша з кращими представниками петербургзької інтелігенції та їх заці-
кавлення його працями151.

Привертають увагу акценти Б. Грінченка на ролі самоосвіти в інтелектуаль-
ному зростанні П. Куліша, фактах наполегливого самостійного вивчення інозем-
них мов152 (в певному сенсі це й підсвідома самопрезентація автора брошури: пишу-
чи про Куліша, Борис Дмитрович говорив і про себе самого - пристрасть до книжок, 
читання, вивчення мов для нього, що не мав змогу отримати класичну систематич-
ну освіту, теж була невгамовною й непереборною). Далі Грінченко детально огля-
дає початки літературної діяльності Куліша153, зупиняється на його ролі у виданні 
журналу «Основа», трактуючи її як ключову154. Характеризуючи творчість письмен-

147  Там само. С. 2.
148  Там само. С. 3.
149  Там само. С. 4-5.
150  Там само. С. 4-5.
151  Там само. С. 8.
152  Там само. С. 10.
153  Там само. С. 11-12.
154  «Только он один и мог сделать это дело, и без него «Основа» вряд ли пошла бы дальше 3-4 

книжек первого года. Только он один из всех малороссов того времени знал так малорусский язык, что 
мог писать им - и писать прекрасно - все, что хотел: и научную историю Украины («История Украины 
од найдавнишых часив» - в «Основе»), и критические статьи, и романы, повести, поэмы, лирические сти-
хотворения. Историю Малороссии он знал не хуже Костомарова, был, как и этот последний, в высшей 
степени трудолюбив, имел живую, подвижную, энергическую натуру и пылал страстным желанием 
работать для народного добра, а крупный литературный талант давал ему возможность удовлетворять 
это желание в обширных размерах. Поэтому с первой же книги «Основы» мы видим, какую большую 
долю своего труда вкладывает он в дело. Он так наполняет книжки журнала своими работами, что 
принужден закрываться многими псевдонимами. Он печатает там ряд своих поэм и мелких стихотво-
рений (после смерти Шевченко), рассказы, «Лысты с хутора», рецензии, статьи по малорусской истории, 
составляет прилагаемый к каждой книжке словарь. Его научные статьи указывают путь новым работ-
никам, а в поэзии он старается затрагивать такие струны, каких еще не касался Шевченко» (Там само. 
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ника, Б. Грінченко розглядає збірку «Досвітки» в контексті української поезії ХІХ 
ст., ставлячи її на друге місце після «Кобзаря» Т. Шевченка155.

П. Куліш схвально відгукувався про поетичні твори Б. Грінченка, вони об-
мінювалися своїми книжками, ділилися творчими планами. П. Куліш навіть за-
прошував його відвідати хутір Мотронівку. Започатковане листом Б. Грінченка до 
П. Куліша від 24 березня 1894 р. приязне епістолярне спілкування продовжилося 
після смерті П. Куліша з його вірною подругою Ганною Барвінок та тривало майже 
до 1905 р.

Показово, що в іншому контексті Грінченко негативно висловився про поле-
мічний відгук Д. Мордовця «За крашанку - писанка. П. Ол. Кулішеві» (СПб. : Тип. 
М-ва Путей Сообщенія (А. Бенке),1882. 42 с.) на книжку П. Куліша «Крашанка 
русинам и полякам на Великдень 1882 р.» (Львів, 1882). На думку Б. Грінченка, Д. 
Мордовець не мав морального права «озватися з своєю «Писанкою» і лаяти Куліша. 
Чоловіка, котрий єсть один з небагатьох тих, що не кинули рідного діла і до краю 
несли чи несуть прапор…»156 С. Кіраль щодо листування Трохима Зіньківського 
і Б. Грінченка зазначає, що обох друзів надзвичайно захоплювала діяльність П. 
Куліша як видавця, фольклориста, зокрема його «Записки о Южной Руси» й вида-
ні ним твори І. Котляревського. Багаторічна невпинна праця Куліша була для Б. 
Грінченка тим еталоном, яким він «вимірював» і передчасну смерть свого незабут-
нього товариша. Так, у листах до О. Кониського в липні 1891 р. Б. Грінченко писав 
про смерть Т. Зіньківського і пошуки його творчої спадщини й зазначав: «Наша 
справа загубила в йому стільки, скільки вона б загубила, якби вмер спочатку своєї 
діяльності Куліш […], а може й більш», «згубили ми в покійнику такого діяча, яко-
го, мабуть, не скоро вдруге наживемо - якщо наживимо тільки»157. 

Грінченко присвятив Кулішу свій восьмий, дев’ятий та десятий листи у відомій 
полеміці з Драгомановим, але, виявляючи протиріччя та проблемні моменти в його 
творчості, все ж таки виправдовує його158. (Костомарову похибок не вибачав, Кулішу 
прощає). Для нього Куліш передусім «уславлений борець за нашу народність, бо-
рець перший після Шевченка, найкращий, найлюбіший син свого рідного краю»159. Б. 
Грінченку належить також розвідка «До історії Кулішевих «Досвіток», надрукована 
в «Науковому збірнику», присвяченому проф. М. Грушевському, у Львові (1906)160. В 
«Новій громаді» він вмістив статтю «Кулішеві твори й сільські читачі» (1906, кн. 6, с. 
68-83, кн. 7, с. 53-70)161. У 1907 р. у книжці «Перед широким світом» (Київ, 1907) висвіт-
лив питання «Кулішеві твори перед судом читачів»162. Згодом Грінченко взяв участь 

С. 14-15).
155  Там само. С. 15.
156  Див.: Кіраль С. С. Панько Куліш і його творчість у листуванні Трохима Зіньківського з Борисом 

Грінченком. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. Сер. 
: Філологічні науки. 2013. Вип. 4. С. 85-92.

157  Див.: «…Віддати зумієм себе Україні»: Листування Трохима Зіньківського з Борисом 
Грінченком / вступ. ст., археограф. передм., упоряд., комент., приміт., підгот. текстів, покажчики, до-
датки, добір ілюстр. матеріалу С. С. Кіраля. Київ, Нью-Йорк. 2004. С. 26.

158  Б. Грінченко - М. Драгоманов. Діалоги про українську національну справу. С. 64-69.
159  Там само. С. 65.
160  Грінченко Б. До історії Кулішевих «Досвіток» / Науковий збірник, присвячений професорові 

Михайлові Грушевському учениками й прихильниками з нагоди його десятилітньої наукової праці в 
Галичині (1894-1904). Львів, 1906. С. 509-523.

161  Грінченко Б. Кулішеві твори й сільські читачі. Нова Громада.  Кн. 6. С. 68-83; Кн. 7. С. 53-70.
162  Грінченко Б. Кулішеві твори перед судом читачів / Грінченко Б. Перед широким світом. Київ, 

1907. С. 146-190.
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у збірці на згадку про Куліша «Дубове листя», виступивши автором передмови163, 
став по суті одним із перших творців Кулішевого комемораційного канону. 1902 
р. у Києві побачили світ окремим виданням твори Ганни Барвінок, упорядковані 
Б. Грінченком, з його передмовою про творчість письменниці як «поета жіночого 
горя». С. Єфремов згодом згадає про це в присвячених їй статтях та некрологах. 
Саме Б. Грінченку хотіла доручити Ганна Барвінок опрацювання зібрання творів 
П. Куліша у 20-ти томах. 

Після смерті Куліша невдовзі з’явилось ще одне видання, автором якого був 
М. Чернявський («Пантелеймон Олександрович Куліш і його оповідання [відбит-
ка передмови до оповідань П. Куліша]. Бахмут: Печатня М. М. Крамарева, 1900»). 
Ця брошура з передмовою упорядника (с. ІІІ-VIII) написана, цілком можливо, під 
впливом книжечки Б. Грінченка «П.А. Кулиш» (Чернігів, 1899). Також вийшла пра-
ця О. Маковея «Панько Олелькович Куліш (огляд його діяльності)» (Львів: НТШ, 
1900), попередньо оприлюднена в декількох книжках «ЛНВ».

Б. Грінченко виступив одним із перших творців «місць пам’яті» П. Куліша. Так, 
у 1901 р. він із пієтетом писав про хутір Мотронівку: «Хутір той не аби який хутір, бо 
тут будували, сіяли, садили руки Пантелеймона й Олександри Кулішів, тут могили 
самого Куліша і брата пані Кулішевої, Василя Білозерського, редактора «Основи». 
В горі на воротах читаєш, як уїздиш, великими літерами вирізане «Мотроновка - 
Кулішівка», а з другого боку, на других воротях: «Хутор Піддубень» (бо ще й так сей 
хутір зветься) - все то назвища звісні нам із історії нашої літератури. Невеличкий 
будиночок, знаний з ґравюри в «Кіевской Старине» (1899, IX), як і увесь хутір, хо-
вається серед саду й великих дерев. В будиночку всього три світлиці: одна - се ро-
бітня Кулішева, тут його столярський верстат, а на йому і над їм по стінах лежить і 
висить його струмент, - як було за його життя... Далі Кулішів кабінет, його робітня 
літературна. Тут полиці й шафи з книжками, по стінах портрети, а серед світлиці 
довгий стіл, а на йому порозкладувано книжки - Біблія всякими мовами, коментарі 
до неї... перед столом простий стілець. За сим столом працював останні роки Куліш 
і всі ті книжки - то його матеріали до вкраїнського перекладу Біблії і лежать так, 
як він їх лишив… Зі стін дивлються його портрети, малюнок його похорону, а над 
їми блищить срібний з золотою стрічкою вінок, присланий на могилу великому ро-
бітникові…»164. Традиція пошанування могили подружжя Кулішів у подальшому 
була продовжена. Так, на шпальтах журналу «Украинская жизнь» (з посиланням 
на інформацію газети «Рада») у 1912 р. було вміщено допис: «У родных могил. Из 
хут. Мотроновки (Черниговщина), где похоронены П. А. и А. М. Кулиши, сообщают 
в «Раду» о состоявшейся на могилах этих украинских ветеранов панихиде. На пани-
хиду собралось много народа. Были также и приезжие из Галичины, Полтавщины, 
Курска, Чернигова, Борзны, Прохоров и др. сел. Попытка приехавшего из Галичины 
писателя М. Венгжина сказать речь была предупреждена присутствовавшим здесь 
помощником исправника, категорически воспретившим говорить. Мало того, - этот 
полицейский чин воспретил хозяину дома на хуторе, где похоронены Кулиши, впу-
скать к себе старавшуюся укрыться от проливного дождя публику.

Могилы Кулишей приведены в порядок борзенским земством. Опекуном над 
163  Дубове лыстє: Альманах на згадку про П. О. Кулиша : З чотырьма портретамы Кулишевымы 

та з малюнкамы його хаты, похорону й могылы / упоряд. : М. Чернявськый, М. Коцюбинський, 
Б. Гринченко; передм. «До чытачив» Б. Д. Грінченка. Київ : Друк. П. Барського, 1903. 278 с.

164  Грінченко Б. Ювілей Ганни Барвінок (О. М. Кулішевої). Літературно-науковий вістник. 
1901. Т. 14. Кн. 6. С. 167-168. Також див.: Барабаш Н. О. Рід Білозерських і культурний світ України 
XIX - початку XX століть. Київ : Видавничий дім «Стилос», 2007. 264 с.
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имуществом покойных согласился быть председатель борзенской уездной управы 
г. Белозерский, обещавший позаботиться об охране оставшихся после них рукопи-
сей и книг. Домик, в котором предположено открыть музей имени Кулиша, при-
надлежит в данное время г-же Лукаш, изъявившей согласие на передачу этого 
домика в общественную собственность»165.

Виважену оцінку творчості П. Куліша дав М. Драгоманов, визначаючи суттє-
вий внесок історика в скарбницю української культури (до Драгоманова, ліберала 
й соціаліста, «гарячий Куліш» ставився прихильно й толерантно, хоча далеко не 
завжди поділяв його погляди, листувався, покладаючи на нього великі надії як 
провідника українства)166. В листі до М. Павлика Драгоманов писав про Куліша: 
«...Він один з українофілів б’є в точку всесвітньої, людської культури, котра підні-
має наш народ»167.

Діяльність Куліша викликала не лише схвальні оцінки визначних україн-
ських інтелектуалів з покоління «Молодої України». Так, різкій критиці піддав 
історичні погляди П. Куліша Іван Франко. Він негативно сприймав гострі напади 
П. Куліша на козацтво та гайдамацтво, піднесення ролі польської шляхти та ро-
сійських царів в історії України, звинувачував П. Куліша в науковому дилетантиз-
мі та політичному доктринерстві, трактував його творчу і громадську діяльність як 
прояв слабкості національного духу168. 

Загалом увагою публіцистів та літературних критиків кінця 1890-х - 1900-х 
років П. Куліш обійдений не був. М. Грушевський, шануючи пам’ять П. Куліша, 
в некролозі за 1897 р. писав: «Довголітня і різностороння, як рідко, діяльність па-
тріарха українсько-руського письменства дала йому одно з найвидатніших місць 
в історії нашого національного життя. В розвою етнографічних студій, красного 
письменства, популярної літератури, публіцистики українсько-руської полишив 
він глибокі сліди і діяльність його тут стала вже здобутком історії. В історіографії 
українсько-руській, що займала його в останні роки при всіх недостачах, кинув 
він (особливо у першій своїй праці) чимало оригінальних та справедливих гадок. 
Полишаючи будучині оцінку його діяльності, ми в теперішній хвилі пам’ятаємо 
в нім лише першорядного проводиря українсько-руської незалежної ідеї 1840 - 
60-х років. Слава його в тім не вмре, не поляже!»169. Стосовно ж наукового доробку 
П. Куліша в царині вивчення козаччини М. Грушевський визнавав, як бачимо, 
вагу його першої великої історичної студії (Кулиш П.А. Записки о Южной Руси. 
СПб., 1856. Т. 1; 1857. Т. 2). Цінував він його як одного з фундаторів української лі-
тературної критики, зазначаючи, що «різкі критичні статті Куліша з ділянки укра-
їнської літератури ХVІІІ-ХІХ століть мали немале значення: від них можна рахува-
ти початок історії нової української літератури»170. В подальшому М. Грушевський 

165  У родных могил. Украинская жизнь. 1912. Кн. 9. С. 88.
166  Див.: Лотоцький О. П. О. Куліш та М. П. Драгоманов у їх листуванні / Вип. 78 : Пантелеймон 

Куліш: письменник, філософ, громадянин: до 190-річчя від дня народження П. О. Куліша. Хроніка 2000. 
Київ, 2009. С. 231-250.

167  Драгоманов М. Переписка Драгоманова з М. Павликом. Чернівці, 1910-1911. Т. 6-7. С. 106.
168  Див. напр.: Франко І. Нарис історії української літератури до 1890 року / Франко І. Зібрання 

творів: У 50-ти тт. Київ : Наукова думка, 1984. Т. 41. С. 194-470.
169  Вперше опубл.: [Грушевський М.] Пантелеймон Куліш [Некрологічна звістка]. ЗНТШ. Львів, 

1897. Т. 15. Б. с. Коротка некрологічна вістка вийшла в траурній рамці без підпису, але збережений 
автограф М. Грушевського засвідчує його авторство. Подається за виданням: Грушевський М. С. Твори 
у 50-и томах. Львів: Світ, 2004. Т. 6. Серія «Історичні студії та розвідки (1895-1900)». С. 571.

170  Грушевський М. Розвиток українських досліджень у ХІХ столітті і вияви у них основних пи-
тань українознавства. Український історик. № 1–4 (104–107). С. 32.
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неодноразово цитував та коментував праці П. Куліша, проте тільки в одній статті 
детально зупинився на критичному розгляді його історичної спадщини171, акцен-
туючи, що основне протиріччя поглядів останнього походило, вірогідно, з факту 
приналежності П. Куліша до козацько-панської верстви («антитеза традиції своєї 
верстви з демократизмом українського мужицтва і військової черні, що ліг осно-
вою нашого відродження»). Й П. Куліш своєю індивідуалістичною вдачею дуже 
виразно скристалізував цю антитезу, «суперечність», «характерну антиномію» 
українського життя: «тенденцію культурницьку і державницьку з соціальними й 
соціалістичними домаганнями українського демосу...». До синтезу цих тенденцій 
П. Куліш мав, на думку М. Грушевського, незважаючи на свою «безперечну інту-
їцію», «органічну нездатність»172. Своє власне трактування спадщини П. Куліша 
подали М. П. Василенко173, О. С. Грушевський174, Д. І. Багалій, Д. І. Дорошенко.

У 1900-ті рр. у своїх спостереженнях Сергій Єфремов тяжів швидше до со-
ціально-психологічного потрактування постаті П. Куліша. Хитання пристрас-
ного П. Куліша засуджував В. Б. Антонович175. Можливо, настанови Франка й 
Антоновича у критиці цієї складної постаті ХІХ ст., а також факт ігнорування 
Кулішем ваги Київської (Старої) громади в українському русі вплинули на сприй-
няття його спадщини С. Єфремовим як представником покоління 1890-х рр. Не 
виключено, що на ставлення молодого публіциста до постаті П. Куліша вплинули 
розповіді О. Кониського, про які пише Сергій Олександрович у своєму юнацькому 
щоденнику 27 травня 1895 р. Як свідчить Єфремов, було чимало цікавих розмов, 
між іншим зайшла розмова про Куліша, з приводу останньої праці його в «Русском 
обозрении», в якій Куліш різко негативно писав про козацтво. «Погляди Куліша в 
сім разі діаметрально супротилежні тому, що він говорив в своїх попередніх працях, 
наприклад, в історії України. Куліш давно вже вславився тим, що часто супере-
чить собі, що топче в болото те, чому перше воскурив фіміами, і навіть Олександр 
Яковлевич оповів декілька фактів, що свідчать про те моральне убожество, про 
відсутність сталих принципів, якими визначується Куліш»176. Фіксуючи у щоден-
нику слова Кониського, Єфремов доходить висновку, що «звичайно, тяжке се для 
нас, українців, що талановиті люде працюють на згубу своєї народности… Ще важ-
че се тоді, коли такими шкодливими людьми суть свідомі українці, як, наприклад, 
Куліш». Єфремов формулює свій моральний імператив, від якого не відступався 
далі протягом усієї практичної й літературно-наукової діяльності: «… здається мені, 
чоловік переконаний, свідомий не може робити таких вчинків, не може зрадити 
свою вітчизну тоді, коли він міг би зробити користь для неї. Люде, що кажуть одно, 
а роблять друге, брешуть тільки язиками і ділами своїми показують, що брешуть. 

171  Грушевський М. С. В тридцяті роковини Куліша: соціально-традиційні підоснови Кулішевої 
творчості. Україна. Київ, 1927. Кн. 1-2. С. 9-38.

172  Там само. С. 10. Передрук: Грушевський М. С. Твори: у 50 т. Львів, 2015. Т. 10. Кн. 1. C. 173-217. Загалом 
стосовно звернення М. Грушевського до постатей ХІХ ст. фахівці зауважують: «Персонологічний підхід 
М. Грушевського до істориків другої половини XIX ст. зазнав певних змін порівняно із попереднім пе-
ріодом. Якщо оцінки доробку М. Максимовича та П. Куліша до певної міри визначалися попередньою 
традицією та попадали вже на дещо сформований історіографічний ґрунт, то при вивченні творчості 
діячів другої половини століття вчений був змушений сам формувати історико-наукову традицію, ви-
значати певні дослідницькі пріоритети та орієнтири, за якими мали б іти наступні покоління дослідни-
ків українського інтелектуального життя» (Тельвак В., Тельвак В. Михайло Грушевський як дослідник 
української історіографії. Київ; Дрогобич, 2005. С. 208).

173  Василенко Н. Очерки по истории Западной Руси и Украины. Київ, 1916. Т. III. С. 125, 458. 
174  Грушевський О. Історичні погляди П. О. Куліша. ЛНВ. 1919. Кн. 7-9. С. 77-93.
175  Бужинський М. Листи В. Б. Антоновича до Б. С. Познанського. Україна. 1928. Кн. 5. С. 106.
176  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 108.
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Вчинки Куліша свідчать про те, оскільки було в йому щирости»177.
Доволі рано Єфремов виступив у ролі критика й інтерпретатора різноманітної 

Кулішевої літературної спадщини. Так, в рецензії на видання поеми П. О. Куліша 
«Хуторні недогарки» (Харків, 1902) С. Єфремов писав, намагаючись пояснити не-
двозначність постаті «гарячого» Куліша: «Имя Кулиша перешло в историю украин-
ского национального движения с двойственной репутацией: с одной стороны - это 
один из выдающихся деятелей, можно сказать - апостолов украинского возрожде-
ния, неутомимый работник на пользу родного народа, в своих ранних произведени-
ях нарисовавший много симпатичных образов из среды этого народа в его прошлом 
и настоящем; с другой стороны - фанатичный ненавистник исторического прошлого 
своей родины, дошедший в своей ненависти положительно до какой-то мании коза-
кофобства; противник простого народа («черни»), не останавливающийся ни перед 
какими крайностями; человек, сжегший без оглядки все, чему поклонялся, слагав-
ший в буквальном смысле оды и гимны лицам, о которых народ сохранил не осо-
бенно добрую память... Поклонник и друг Шевченка в раннюю пору своей деятель-
ности - и непримиримый враг его в последние часы; натура, словом, сотканная из 
непримиримых противоречий, в своем роде - двуликий Янус, фигура, пред которой 
с недоумением останавливается критика и читатели»178. Розібравши всі ключові мо-
менти названої праці, Єфремов із обуренням зазначав, що «козакофобство у Куліша 
приймає розміри справжньої манії; немає такого самого огидного пороку і злочину, 
якими б він не наділив представників козацтва; для зображення його він не шко-
дує чорних фарб, густими мазками обробляючи небувалі риси». Публіцист підкрес-
лював, що досі ще не з’ясовані зазначені суперечності, і «майбутньому історикові 
українського руху належить вкрай важка в психологічному відношенні, майже 
нерозв’язна задача: висвітлити цю загадкову натуру, дати ключ до розуміння і ви-
рішення цієї втіленої загадки» 179. Аналізуючи працю Куліша, Єфремов зауважив, 
що йому «страшно стає за людину, що носила в душі своїй такий тягар ненависті 
[…]; боляче за поета, який не зумів вчасно зупинитися і зробив свою музу знаряд-
дям цієї ненависті. «Хуторні Недогарки» - це темне підземелля, де немає жодного 
променя світла; в них гірші сторони людської природи, помилки видатної людини, 
виявилися у всій своїй жахливій, неприкровенной наготі. Безсумнівно, що «Хуторні 
Недогарки» і всі подібні їм плоди ненависті приречені на забуття, і чим швидше це 
трапиться, тим краще, краще для пам’яті того - іншого Куліша...»180.

Подавши 1908 р. у «Раді» відгук на «Дневник Веры Сергеевны Аксаковой», доч-
ки відомого письменника й сестри ватажків старого московського слов’янофільства 
- Костянтина та Івана Аксакових, С. Єфремов звернув увагу на характеристичні 
деталі. Авторка писала стосовно візиту П. Куліша, що приїхав на село до Аксакових 
30 листопада 1854 р. і пробув тут кілька тижнів, збираючи матеріал до другого ви-
дання свого «Опыта биографии Гоголя» (вийшло в світ 1856 р. під назвою «Записки 
о жизни Гоголя»). Куліш запопадливо працював над листами Гоголя до С. Аксакова 
та рукописами Гоголя, використовуючи їх і спомини Аксакова для своєї праці; скін-
чивши біографію, читав її вголос Аксаковим. Під час цього читання «йому роблено 
деякі уваги, він залюбки приймав поради, що йому давали. Чудний це чоловік, - 

177  Єфремов С. Там само. С. 109.
178  [Ефремов С.]. [Рец.]: П. А. Кулиш. Хуторни недогаркы. Стр. 111 in 16. Харькив, 1902 г. Цина 

50 коп. Киевская старина. 1902. Т. 76. Кн. 3. Март. [Документы, известия и заметки]. [Библиография]. 
С. 210-216.

179  [Ефремов С.]. [Рец.]: П. А. Кулиш. Хуторни недогаркы. С. 210.
180  Там само. С. 216.



168168

Розділ ІІ. «Історія поколінь» в українському національному русі...

пише далі Аксакова, - здатний так вірно, так тонко бачити й судити, але так само 
здатний і помилятись, а - головна річ - попасти в фальшиву ноту! Найчастіше 
вживає він якихось фігуральних, квітчастих виразів, як от літературна мантія і т. 
і., і це дуже шкодить його часом надзвичайно вірним та глибоким увагам, завжде 
повним щирої любові й навіть побожности до Гоголя. З Куліша чоловік дуже ро-
зумний, спостережливий, але якась чудна плутанина в його поглядах на кохання 
вразила нас найперше в його повістях, а тепер і в романі ,,Чорна Рада’’, а надто в 
одній повісті, яку він нам почав був читати, але дочитати до краю не міг181. Він сам 
почув її хиби, її фальшивий тон краще, ніж ми йому могли це висловити. Він схо-
пився з стільця і промовив: “ні, не можу читати: я сам почув, як це не гарно, фаль-
шиво. Ось що значить голосно перед великою громадою читати, та ще з людей не 
дуже знайомих”». Цитуючи цей та інший фрагменти з мемуарів авторки, Єфремов 
підкреслив, що вони мають «чималу вагу для характеристики нашого письменни-
ка», застерігаючи, що, може, вражіння Аксакової не всі вірні, може, вона не скрізь 
добре зрозуміла Куліша, але «вона, видко, силкувалась зрозуміти й розгадати цю 
складну натуру, пояснити її для самої себе і через те в її характеристиці маємо цін-
ні думки. А вже фактичні відомості, які в Записках знаходимо, безперечно, вели-
кої ваги, бо новими рисами збагачують те, що ми досі знали про Куліша. Ось через 
те біографи Куліша не повинні обминати «Дневника» В. Аксакової в тій частині, 
що говорить про нашого письменника»182.

Характерними є зауваги С. Єфремов й щодо проекту 20-томного видання 
творів П. Куліша, яке почав лагодити на прохання Г. Барвінок Іван Каманін 
(«Сочинения и письма П. А. Кулиша. Издание А. М. Кулиш, под редакцией 
И. Каманина»). Критикував упорядника й редактора за «хаотичність» й без-
системність плану видання, за те, що «нам дають у цьому виданні не тільки не 
до ладу зредактованого, або краще - механічно зліпленого Куліша», що «в збірни-
ку Кулішевих творів маємо писання, що, скажу, так, і не пахнуть Кулішем, зате 
не знаходимо того, що конче повинно б бути в такому виданні», картаючи редак-
тора, що «передмова д. Каманина та його редакторські уваги - бліді, тривіяльні, 
нецікаві - ясно показують, що сили та знання у д. Каманина занадто мало, щоб 
братись за таку відповідальну працю, як редактування Кулішевих творів», а це 
все безперечно стоїть на заваді оцінці ідейної сторони Кулішевих творів та роз-
витку його літературного хисту, і в підсумку зібрання творів є по суті не що інше, 
як «механічно навергана купа суперечностей, що одна одну побивають». Критик 
підкреслював: «Куліш, очевидна річ, не належав до таких велетнів людськості, у 
яких кожний рядок, кожне слово великої ціни і через те його треба занотувати й 
зберегти… Як відомо, Куліш не належав до таких людей, що можуть прикласти 
до себе чудово-гарні слова: «течение скончах, веру соблюдох», - дуже часто він па-
лив те, чому вклонявся, і вклонявся тому, що палив; кидався од однієї крайності 
до другої, нігде міри не знаючи, розбивав старих богів, а потім знову збирав од їх 
трісочки й скалочки і кадив перед ними... Причиною цьому була не поривчастість 
натури, або принаймні не сама вона, як, напр., у «неистоваго Виссариона», що не 
давала йому довго засижуватись на раз здобутій «істині», а кликала все до нових 
і нових перспектив, до нового шукання правди. У Куліша домішувалось сюди ще 
дещо, що саме - досі напевне невідомо, принаймні Кулішеві біографи не розгадали 
тієї загадки, яку їм ставить ця складна і непроста натура». Можливо, дбаючи про 

181  Йдеться про повість П. Куліша «Ульяна Терентьевна».
182  [Єфремов С.]. До біографії Куліша. Рада. 1908. № 224. 1 октября (14 листопада). C. 1.
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сприйняття й можливі інтерпретації спадщини Куліша майбутніми поколіннями, 
Єфремов застерігав: «Як-не-як, а коло таких людей треба ходити надто обережно, 
щоб зрозуміти оту з першого погляду страшну безодню, яка ділить одні їхні вчинки 
від других; треба вмілою, скажу навіть: люблячою рукою - не засипати оту безодню, 
ні, бо її нічим усе одно й не засиплеш - а перекинути кладку з одного краю до дру-
гого, щоб хоч видко було, що це таки однієї безодні краї. Підбирати й упорядкову-
вати матеріял у таких письменників треба вміючи, інакше читач бачитиме тільки 
механічно навергану купу суперечностей і не заглядить ніякого органічного зв’яз-
ку між поодинокими творами». Показово, що саме у цьому місці статті Єфремов 
недвозначно висловлює свою методологічну настанову стосовно відповідальності 
редакторів при упорядкуванні спадщини творців «українського проекту»: «Я сер-
йозно думаю, що отій самій «Славі», як і всяким сумної пам’яті «Хуторним недо-
гаркам» та іншим виплодам страшного запаморочення й занепаду письменниць-
кого інтелекту, чи не краще було б спочивати по шухлядах, не з’являючись на світ 
божий, а тим паче у виданнях для широкої публіки. Не підмальовувати я раджу 
Куліша, або приховувати його темні сторони від читачів: «що написано пером, того 
не виволочиш і волом», - але думаю, що такі річі без відповідного редакторського 
коментарія та без доброго освітлення з літературного, громадського та психологіч-
ного боку, поставлені, скажу так, сторч і без зв’язку з іншими писаннями - можуть 
тільки нашкодити пам’яті все ж таки вельми заслуженого письменника і невтом-
ного трудовника»183.

Спираючись на концепт «покоління», Єфремов доходить висновків щодо ви-
значення ролі й місця Куліша в історії модерного українства: «Почасти доля (бо не 
тільки книги свою долю мають, а й творці книг), почасти цензурні умови поховали 
були Куліша - того Куліша, якого, знов кажу, варто читати, - і справжня його вага 
і як українського письменника, і як нещасливої людини, що не завжде вдержува-
ла себе в межах раз узятого напряму, серед теперішнього покоління не вияснена 
так, як би слід було, зважаючи на великі все ж таки заслуги цього чоловіка перед 
рідним краєм. Час би вже поставити справжнього Куліша з його заслугами і по-
милками, з його ясними ділами і темними плямами на цілий зріст перед тими 
людьми, що служать тій самій ідеї, якій і небіжчик великою мірою служив. Пора 
поміркувати про таку його біографію, що змалювала б нам людську душу з її яс-
ними й темними сторонами, зазирнувши глибоко до неї й оцінивши ті спружини, 
що її вчинками керували. Пора й видання його творів зробити таке, щоб тій меті 
допомагало»184.

У 1912 р., в п’ятнадцяті роковини смерті П. Куліша, в статті «Без синтезу. 
Пам’яти Куліша» Сергій Єфремов стверджував, що «невважаючи на всі заходи 
близьких по плоті й по духу людей, щоб підігріти ентузіазм до його, невважаючи 
на те, що тільки торік склепила очі вірна дружина його - Куліш для нас увесь у ми-
нулому; його думки, слова і вчинки належать історії і тільки історії. Сучасній лю-
дині нічого робить з тією величезною спадщиною, що лишив по собі Куліш, опріч 
невеличкого числа його поезій та белетристичних творів і етнографічних праць»185. 
Але одночасно визнавав з перспективи наступних поколінь та прихильників укра-
їнства, що «сама постать Куліша ще довго вабитиме до себе допитливе око й багато 
дослідникам доведеться попрацювати, щоб правдиво освітлити ту психологічну за-

183  Єфремов С. Новий похорон Куліша. Рада. 1908. № 236. 16 октября (29 листопада). С. 2-3.
184  Там само. С. 2-3.
185  Єфремов С. Без синтезу. Пам’яти Куліша. Рада. 1912. № 27. 2 февраля (15 лютого). С. 1.
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гадку, що завдав нам Куліш. Біографічний матеріял, який досі з’явився в світ, ще 
не зовсім поясняє її, лишаючи багато темних закутків у цій надзвичайно складній 
душі. Може бути, що нові матеріяли, які ще дожидають своєї черги, кинуть промінь 
світла в ті закутки; може, й не знайдеться такого матеріялу, і майбутнім дослідни-
кам по-старому доведетеся на самих догадках та гіпотезах обмежитися. В усякому 
разі, чи так, чи інакше, історикові новітньої України треба буде не раз, не два ще 
спинитися коло цієї визначної, ніби навмисне затемненої постати»186. Наприкінці 
Єфремов висловив ключову думку для розуміння стилю мислення й цінностей 
«людей 1890-х», що намагались до гармонійного поєднання традицій і інновацій, 
виказували толерантність до поглядів супротивників. Але, підкреслює Єфремов, 
Куліш не такий, він - «інший». «Ідейний максималізм був головною рисою живого, 
справжнього, неіконописного чи з боку прихильників, чи з боку ворогів Куліша. І 
мені здається, що ця риса була завжди тим регулятором, що накеровувала Куліша 
в той чи інший бік, позбавляла його рівноваги й заводила в нетрі суперечностей з 
самим собою. Іншим він хоч би й хотів бути - не міг. Не міг, навіть бачучи свої по-
милки, поправити їх; він з реакції просто кидався в протилежний бік, з реакції ви-
гадував антитези й задовольнявся, коли старе «або» витіснялось і нищилось новим 
- до нової переміни поглядів. Тоді починався той самий процес, часто навпаки, до 
покинутих і проклятих тез. Синтезу не знала ця максималістська натура, хоч і ту-
жила за ним, і в цьому власне було її найбільше нещастя, ввесь трагизм великого 
розуму й таланту. Він, мов спіймана пташка в сільці, бився безпорадно серед своїх 
«або - або», - і не здужав знайти ту середню лінію, яку дає тільки синтетичний спо-
сіб думки. Сільця свого максималізму не розірвав ніколи Куліш і вічно ставав його 
безпорадною жертвою»187. Єфремов, як цілісна особистість, намагався зрозуміти, 
усвідомити справжні мотиви, якими керувався той у нескінчених пошуках універ-
сальної «істини», правди, любові... Але, вірогідно, не спромігся до кінця збагнути 
максималізм П. Куліша. Принаймні, особисто, зважаючи на власну послідовність 
і принциповість, для себе не сприйняв його. Хоча й визнавав і «великий розум», і 
талант, і величезну працездатність Пантелеймона Олександровича. Та все ж таки 
це був не «його» герой, не його «значущий Інший». І навіть авторитет Б. Грінченка, 
який, як показано вище, майже побожно ставився до Куліша, не вплинув на пере-
формулювання єфремовської позиції. 

С. Єфремов описав взаємини Івана Хильчевського зі своїм давнім приятелем 
молодих літ - П. Кулішем188, звертав увагу на той факт, що до українства Куліша 
значною мірою навернув саме Хильчевський - скромний працівник на освітян-
ській ниві, і йому присвятив Куліш поему «Настуся». Єфремов прослідкував ево-
люцію їх відносин, що завершилася практично розривом стосунків (з вини Куліша 
- Хильчевський не схвалив його праці останніх літ, а Кулішу це виявилось не до 
вподоби). 

Крім того, С. Єфремов приділив значну увагу постаті Куліша у книзі «Історія 
українського письменства»189. С. Єфремов писав про Куліша і в «Короткій історії 

186  Там само. С. 1.
187  Там само. С. 1.
188  Єфремов С. Іван Пилипович Хильчевський (посмертна згадка). Лїтературно-науковий віст-

ник. С. V. С. 130 -132.
189  У двох перших виданнях у видавництві «Український учитель» (СПб., 1911) (с. 148-149; 282-

292; «Історія українського письменства», видання друге без одмін [року не зазначено], видавництво 
«Український учитель», видано за допомогою Миколи Дмитрієва, с. 282-292), а також третьому («Історія 
українського письменства», видання третє з одмінами і додатками, Київ : видавництво «Вік», 1917) 
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українського письменства»190. У підсумку у світогляді П. Куліша публіцист та істо-
рик літератури виокремив такі складові, як романтизм, етнографізм, традиціона-
лізм, ірраціоналізм, націоналізм (з хоча й властивим Кулішу химерним поєднан-
ням українського патріотизму та імперської лояльності). Оригінальною є студія 
С. Єфремова щодо літературознавчого доробку П. Куліша в журналі «Книгарь» 
1919 р.191. 

Критично щодо постаті П. О. Куліша був налаштований один із найближчих 
товаришів Сергія Єфремова, Василь Доманицький. Описуючи комунікативні кон-
такти Старої громади, повідомляв, що «при кінці р. 1862 приїздив і бував у громаді 
Куліш, на якого тоді молодь прямо таки молилася, але він під час свого приїзду 
розчарував усіх. Почалося з того, що він став лаяти Білозерського, що з того, мов-
ляв, і редактор нездатній, і що «Основу» треба припинити та розпочати діло наново, 
засновавши новий журнал. На це йому одповідали цілком раціонально, що поки 
немає нового журналу, не можна кидати того, що вже єсть, а В. Б. [Антонович. - 
С. І.] не вдержався і закинув йому згаряча, що це, мовляв, негарно поводитися так 
з своїми приятелями. «У мене друзів немає: у мене всі або вороги, або «захребетни-
ки» - одказав на це Куліш»192. 

Знаменно, що П. Я. Стебницький в один із кризових періодів Української рево-
люції (липень - серпень 1919 р.) на шпальтах бібліографічного журналу «Книгарь» 
(ч. 23-24) вважав за потрібне ушанувати П. Куліша в сторіччя його народження. 
На думку П. Стебницького, життя П. Куліша з погляду його громадського зна-
чення розпадається на наступні періоди: 1) до 1847 р. - доба романтичних мрій і 
формування світогляду; 2) від 1847 до 1855 - період перших гірких вражень і під-
готовки до практичної роботи; 3) від 1856 до 1864 - період інтенсивної громадської і 
літературної праці; 4) від 1865 до 1876 - період реакції і громадського відчуження; 
і 5) від 1877 до 1897 - період останніх розчарувань і духовної ізоляції193. Публіцист 
акцентував передусім на символізмі цієї постаті. «Соті роковини народження 
Куліша припадають на смутний час нашого краю, коли трудно підводити певні 
підрахунки поступального життя України за минуле століття. Але разом з тим не 
можна не признати якраз відповідним для оцінки й аналізу світогляду та напряму 
його громадської роботи. Маємо перед собою в спостереженнях сучасности ту саму 
трагедію фатального розбрату між верхніми й нижчими верствами народу, яка 
складала собою найтяжчі сторінки минулого України. Ця трагедія, як відомо, була 
одною з болючих ран Кулішевої душі, що в останнім періоді його життя довели 
його до повного відчуження від громадянства, мало не до втрати психічної рівно-
ваги» 194. П. Стебницький підкреслював, що «трагічного елементу взагалі не бракує 
(с. 263-272) й четвертому її виданні («Історія українського письменства», видання четверте з одмінами 
й додатками, т. II, Київ-Ляйпціґ, українська накладня, с. 51-63).

190  Перше прижиттєве видання: Київ : Видавниче товариство «Криниця», 1918, с. 150-152; друге 
прижиттєве видання: «Дніпрові пороги», Берлін, 1924, с. 150-152.

191  Див: Єфремов С. Біля початків української критики (Куліш як літературний критик). 
Книгарь. 1919. Липень-серпень. Ч. 23-24, стовп. 1529-1538. Сучасний погляд на П. Куліша-критика 
див.: Панченко В. Пантелеймон Куліш як літературний критик. Наукові записки. Серія: Філологічні 
науки Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. Кіровоград, 1999. Вип. 19: Українське літерату-
рознавство. С. 132-143.

192  Доманицький В. Володимир Антонович. З нагоди 45-літнього ювилею наукової і громадян-
ської діяльности / Син України: Володимир Боніфатійович Антонович: у 3.т. / упоряд. В. Короткий, В. 
Ульяновський. Київ : Заповіт, 1997. Т. 1. С. 63.

193  Стебницький П. Культурно-громадська праця П.О. Куліша / Стебницький П. Вибрані твори 
/ упорядкув. та вступ. ст. І. Старовойтенко. Київ : Темпора, 2009. С. 137.

194  Там само. С. 136.
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в постаті Куліша» та окреслив головні протиріччя його натури: глибоку духовну 
самотність як органічну рису Кулішевої вдачі; надзвичайну самопевність, що ви-
ходила з гордої свідомости своїх великих духовних сил, але заважала йому бачити 
власні хиби; невпинну, завзяту боротьбу, яку проводив проти власного минулого, 
колишніх друзів-однодумців, і, зрештою, проти всього українського громадянства. 
П. Стебницький зазначав: «Цього всього було занадто багато навіть для такої силь-
ної натури, як Кулішева, і не диво, що друга половина його життя й роботи все 
більш виразно прибирала хоробливий характер і що врешті навіть блискучий літе-
ратурний талант Куліша в цім пеклі, в яке він себе посадив, мусів фатально зблід-
нути й підупасти»195. Але, аналізуючи суб’єктивну складову феномену П. Куліша, 
Стебницький не ігнорує й об’єктивні обставини імперської дійсності 1850-х - 1880-х 
рр., які не сприяли гармонійному розвитку занадто обдарованих натур. «Цей веле-
тень духу, що весь свій хист і все напруження своєї надзвичайної енергії вложив в 
ідею національного відродження рідного краю, - все життя носив в собі велику чер-
воточину, що поволі роз’їдала його душу і псувала його працю. При таких умовах 
Куліш зробив за своє життя далеко не все, що міг би зробити по своїм силам, але 
вага його позитивної праці настільки велика, що тепер, оглядаючись на прожитий 
Україною вік, треба перш за все признати національні заслуги Куліша, тим біль-
ше, що вони лягають на його карб, а його хиби в значній мірі виправдуються всім 
ходом української історії і обставинами російської дійсності»196. 

Цікаво, що в певних моментах Петро Януарійович багато в чому наближувався 
до характеристики П. Куліша, яку надав С. Єфремов. Проте узагальнююча оцінка 
Стебницьким місця і ролі П. Куліша в творенні модерної України суттєво різнить-
ся, і він пропонує недвозначно визнати місце П. Куліша поряд із Т. Шевченком та 
М. Костомаровим. «В пантеоні українських діячів імення Куліша звичайно ста-
виться поруч з Шевченком і Костомаровим як признана трійця основоположників 
українського національного руху в XIX столітті. В цій трійці Куліш, представник 
демократичного панства, зійшовся на ґрунті національної ідеї з самим демосом в 
особі Шевченка і з представником інтелігентської верстви в особі Костомарова. І 
цікавий факт, що з них трьох од початку до кінця вірним собі, без страху, вагання і 
сумнівів, зостався тільки “демос” - Шевченко. Чому це було так, почасти можна по-
яснити порівнянням Куліша з іншими, близькими до нього по значінню, діячами з 
того ж пантеону. Це теж буде трійця: Куліш, Драгоманов, Франко»197.

Діяльність Куліша Стебницький волів розглядати через призму «історії поко-
лінь», про що свідчать наступні рядки: «Вже з перших виступів молодого Куліша 
в гуртках української інтелігенції визначився його хист і основні риси його вдачі, 
що, либонь, одразу його виставили на чільної місце серед київських ентузіастів 
української ідеї в початку сорокових років» 198. Видається, погляд Стебницького-
публіциста відбивав не лише ідейні переконання автора, але й психологічний його 
склад, як типового інтроверта (якщо довіряти його самохарактеристикам у листах 
до найближчого приятеля Є. Чикаленка та свідченням мемуаристів), схильного 
до самокритики, сумнівів та скептицизму. Текст про Куліша можна розглядати 
як форму самопрезентації. Писалася ж ця стаття, вірогідно, не тільки для того, 
щоб пошанувати одного зі «святої трійці» кирило-мефодіївських братчиків, а й для 

195  Там само. С. 136.
196  Там само. С. 136-137.
197  Там само. С. 147.
198  Там само. С. 137.
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того, щоб підбадьорити громадянство, яке в цей карколомний період національ-
них визвольних змагань, коли Директорія УНР опинилася в кільці ворогів, у стані 
«війни всіх проти всіх» та внутрішнього розбрату, втрачало поступово віру у дер-
жавотворчі здібності провідників української нації та їхню здатність до консоліда-
ції. Стебницький пропонує «в наші сумні для України часи» згадати «віще слово» 
Куліша в листі до Галагана, де той виказував надію на «будучі покоління, покли-
кані до самопізнання і до самодіяльности на своїй рідній землі»… «Але як вже 
Куліш, з його сумнівами до минулого і зневір’ям до сучасности України, так твердо 
вірив в її будущину, то й ми тепер, з подякою і пошаною до його пам’яти, можемо 
сміливо прилучитись до цеї його віри»199, - писав Петро Януарійович. 

У академічний період діяльності С. Єфремов знову повертається до спадщини 
П. Куліша, намагається подати концептуальне осмислення місця його й ролі в істо-
рії модерного українства. Свідченням цього є стаття «Без синтезу (до життьової дра-
ми Куліша)» («Записки Історично-Філологічного Відділу», Всеукраїнська Академія 
Наук, 1924, кн. IV, у Київі, с. 58-79), участь у колективному виданні «Пантелеймон 
Куліш: Збірник праць комісії для видавання пам’яток новітнього письменства (за 
редакцією С. Єфремова та Ол. Дорошкевича, Українська Академія Наук, збірник 
Історично-Філологічного Відділу, № 53, у Київі, 1927»), там таки надрукований і 
текст С. Єфремова200. Детальну довідкову статтю про Куліша академік умістив у т. 
4 «Повного зібрання творів Тараса Шевченка» (1927)201. 

Історіографічне осмислення усіх відомих йому, більш-менш значних праць 
про П. Куліша С. Єфремов у 1926 р. здійснив у праці «Провіяний Куліш. Характер 
і завдання дослідів про Куліша». Розпочав з того, що «Кулішеві пощастило, як ні-
кому може з наших визначних діячів давнішого часу, насамперед із знаменитої 
трійці 40 - 60-х років. Навіть Шевченко першої докладнішої книжки про себе - маю 
на думці відому працю М. Чалого - діждався лиш за 20 років по своїй смерти та 
й то були це тільки матеріяли, а справжня біографія наспіла хіба аж на 37-мі 
роковини (книга Ол. Кониського). Костомарову пощастило ще менше: окрім попу-
лярної книжки Д. Дорошенка, що вийшла 1920 p., ми й досі не маємо праці, яка 
б охоплювала життя й діяльність цього визначного привідці й теоретика україн-
ської ідеї повно і всіма сторонами»202. Спочатку С. Єфремов цілком передбачувано 
згадав «цікаву і змістовну книжку (датовану навіть 1897 роком)» Б. Грінченка - 
перший біографічний нарис про Куліша, виданий у Чернігові 1899 р., далі наз-
вав праці О. Маковея, В. Шенрока й Д. Дорошенка («П. О. Куліш, його життя і 
літературно-громадська діяльність», Київ, 1918, друге видання в Ляйпцігу 1923 
p.). Вже перше п’ятиріччя по смерті письменника дало не одну, а кілька спроб 
«синтезувати його життя і діяльність, не кажучи вже про силу документального 
матеріалу (листи, спомини і т. ін.), що появився протягом того ж таки короткого 

199  Там само. С. 148.
200  Єфремов С. Провіяний Куліш. Характер і завдання дослідів про Куліша. Пантелеймон Куліш: збірник 

праць Комісії для видавання пам’яток новітнього письменства / за редакцією акад. С. Єфремова та Ол. Дорошкевича.  
Українська Акад. Наук, збірник Історично-Філологічного Відділу, № 53, у Київі, 1927. С. 5-11. Перевид.: Єфремов 
С. Провіяний Куліш / Єфремов С. Літературно-критичні статті / упор., передм. і примітки Е. С. Соловей. Київ: 
Дніпро, 1993. С. 287-293.

201  Єфремов С. Куліш Пантелеймон Олександрович (Панько Олелькович) / Повне зібрання творів Тараса 
Шевченка / під загальною редакцією акад. Сергія Єфремова. Т. 4. Щоденні записки (журнал) текст, первістні варі-
янти, коментарій. Українська Академія Наук, Комісія для видавання пам’яток новітнього українського письменства, 
Державне Видавництво України, 1927. С. 275-285.

202  Єфремов С. Провіяний Куліш / Єфремов С. Літературно-критичні статті / упор., передм. і примітки 
Е. С. Соловей. Київ : Дніпро, 1993. С. 287.
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часу». Явище, на думку Єфремова, «мало не єдине й виключне у всенькій історії 
нашого письменства»203. Зазначав Сергій Олександрович і спробу створити своє-
рідний «культ Куліша», який ініціювала його дружина, Ганна Барвінок, прикла-
дом якого може слугувати праця російського письменника й Кулішевого приятеля 
В. Шенрока204. С. Єфремов не проминув увагою парадоксальність спроб увічнення 
пам’яті П. Куліша, пропонуючи згадати «хоча б останній період життя Кулішевого, 
коли письменник, хоч не забутий, то замовчуваний, у хуторській самотині доживав 
віку тільки вдвох з подругою-товаришем цілого життя, Ганною Барвінок. Не випа-
док тому, що той культ Куліша, який силкувалася була створити Ганна Барвінок, 
рішуче не прищепився в ширших кругах, і самітня могила письменника тільки 
далі провадила хуторську самотину живого Куліша»205. 

С. Єфремов називає дві головні причини, що спонукали хвилю зацікавлень 
сучасників та нащадків до постаті Куліша (цей інтерес дійсно був вельми значний 
у 1920-ті рр.): 1) об’єктивні причини, що «цю постать ставили і ставлять у центрі 
дослідчої уваги, притягають до неї інтерес нащадків, як колись такий самий ін-
терес сучасників, не завжди висловлюваний і зафіксований, але раз-у-раз живий 
і великий. Ці об’єктивні причини коріняться насамперед у діяльності Куліша, в 
тому величезному слідові, який він залишає за собою в нашій новітній історії - в 
письменстві, в науці, в громадському житті»; 2) суб’єктивні причини - «сама особа 
Кулішева, що, як і все незрозуміле та загадкове, навертала до себе зацікавлен-
ня, бажання зрозуміти, збагнути, висвітлити й пояснити, нарешті оцінити те, що 
довгий час було не виясненим і неоціненим…». С. Єфремов саме у цій праці не-
двозначно визначає місце Куліша в реалізації «українського проекту»: «Не треба 
широко тепер розводитись, чим був для України Куліш. Досить буде тільки на-
гадати, що він же належав до знаменитої трійці 40 - 60-х років, яка - Шевченко, 
Костомаров, Куліш - стояла на чолі всього тодішнього життя українського; що по 
смерти Шевченка стає він признаним загально головою й привідцею в нашому 
письменстві. Правда, після служби в Польщі, а надто після нещасливих літера-
турних виступів («Исторія возсоединенія Руси» та ин.) його розвінчано і скинуто з 
того високого громадського становища; проте популярність його все ж не зменшу-
ється. Навіть і розвінчаний, не згадуваний - він не став забутим. Мотронівський 
одлюдько, як колись Фернейський патріярх чи Яснополянський мудрець, все ж 
притягав до себе увагу всього, що тоді було свідомого на Україні». Єфремов послу-
говується поняттями «люди 1840-х». Одночасно академік апеляцює до спогадів сво-
єї молодості, «днів минулих», коли він брав участь у праці Київської семінарської 
громади: «Я добре пам’ятаю, як ми, зелена молодь початку 90-х років, навчаючись 
українства на творах Куліша, не раз згадували його ім’я, дізнавшися, що він ще 
живий, та дивувалися, чому він мовчить і не озветься з своєї Мотронівки. І навіть 
загальний голос тодішнього старшого громадянства, що Куліш себе пережив, не 
міг того інтересу вбити. Для нас він все ж був немов живим ланцюгом, що єднав 
нас із славними часами українського відродження 40-х та 60-х років, був наочним 
свідком тогочасних подій і людей, був активним борцем за українські ідеали, пре-
гарним мітом з поетизованої давнини-бувальщини. В особі Куліша була отут десь 
близько нас не сама історія, а й жива ще сучасність, до того ж значною мірою неяс-

203  Там само. С. 287
204  Там само. С. 287-288.
205  Там само. С. 287.
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на, не розгадана, загадкова»206. 
З доробку 1910-х рр. Єфремов згадав появу Кулішевих перекладів з Шекспіра, 

«біблійну працю» (тобто переклади Біблії) та інші за життя незнані твори, роз-
почате повне видання творів та листів («Сочинения и письма», під редакцією 
Ів. Каманина), «правда, з великими редакційними дефектами і до того ж припине-
не на 5-му томі», а також видання львівської «Просвіти» (в серії «Руської письмен-
носте» під ред. Ю. Романчука), що в своїх 6-х компактних томах подає все головні-
ше з Кулішевої творчості, окрім перекладів. Але, на думку С. Єфремова, саме друга 
половина 1920-х рр. на 30-ліття від смерті письменника ознаменувала новий етап 
у дослідженні його спадщини: «Власне саме тепер надходить час, щоб оці дезиде-
рати повною мірою справдити і тим новий розпочати період Кулішезнавства»207. До 
Української Академії Наук перейшов, по смерті Ів. Каманина, рукописний фонд 
матеріалів для того не скінченого видання, що складається з автографів Куліша, з 
його листування, його згадок і про нього та інших матеріалів, «любовно зібраних 
дбайливою рукою дружини Кулішевої - становить сущий скарб і щодо біографії 
письменника, і щодо пізнання його творчості»208, а також матеріали поліцейських 
архівів, документальні фонди архівів Ленінграду (Петербургу) й Тули. Думки 
С. Єфремова наприкінці статті свідчать про переоцінку своїх колишніх присудів 
щодо Куліша. Дослідник формулює чіткі вимоги щодо потреби репрезентативності 
джерельної бази для осягнення цієї «незрозумілої та загадкової» особистості, роз-
мірковує, якими мають бути завдання й методи пошуку «істини» новими поколін-
нями істориків літератури й громадських рухів. Єфремов писав: «Але коли змі-
нивсь об’єкт досліду, то мусить змінитися й спосіб його. Сучасному дослідникові не 
доводиться вже полемізувати, як це робили, та й не могли не робити, ті, хто писав 
про Куліша за його життя. Нема так само потреби в реабілітації, в апології Куліша, 
що силою самої реакції на попередні писання, входили до певної міри в завдання 
перших авторів, шо пробували робити оцінку Кулішеві незабаром по його смерти: 
тепер не знайдеться вже людини, що наважилася б відкидати історичні заслуги 
Куліша. Перед сучасним дослідником стоїть інше завдання. Він мусить насампе-
ред поширити і розробляти поле фактів для досліду, повишукувати й упорядкува-
ти документальні дані, визначити їхню ціну, вагу та вірогідність і на підставі їх 
приступити вже до загальних висновків, до синтеза, що має охопити всю особу і всю 
творчість письменника. … Оці инші, нові сторінки з новим, може бути, й освітлен-
ням і прийшли на чергу дня, становлять завдання нашого часу, - і тепер, здається 
мені, не може вже ніяких перешкод бути, щоб ті сторінки були написані»209. Це 
своєрідне гранично чітко висловлене кредо С. Єфремова-історика.

Академік задавався питанням: «Але чи не потерпить на тому пам’ять Куліша, 
чи не буде це вмаленням його заслуг і розвінчанням його особи?» З приводу влас-
ної спроби накреслити життєву драму Куліша («Без синтезу») йому не один раз 
довелося почути саме такий закид - і усно і листовно. Відповідь була такою (і знову 
ж таки, цю тезу можна розглядати як одну із методологічних настанов Єфремова-
дослідника, але вже - не полеміста-публіциста): «Мені здається, що ставши на цю 
позицію, взагалі довелося б одмовитись од усякого досліду, бо ж раз у раз чиясь 
амбіція на тому терпить чи може терпіти. Правда не може бути образлива. А тим 

206  Там само. С. 288.
207  Там само. С. 291.
208  Там само.
209  Там само. С. 291-292.
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більше для людей, що вже вийшли з зони особистих рахунків, з тієї смуги, де влад-
но панують пристрасті. «Нас возвышающий обман» тут просто нікого вже не висо-
чить, не підіймає вгору, як - з другого боку - нема вже і не може тут бути й «низ-
ких истин». Тут повинна говорити сама правда та на ній засновані висновки, нею 
обґрунтована оцінка. Інша річ, що можуть бути висновки випадкові, недоладная 
оцінка, але це вже справа логіки, такту, вміння оперувати з фактичними даними; 
тулити сюди образу чи особисті рахунки принаймні недоречно, та й недоцільно. 
І може якраз на Кулішеві це видніше, ніж на кому іншому». Єфремов визнавав 
неминучу варіативність інтерпретацій Кулішевої постаті, пишучи про те, що «його 
ім’я було по черзі центром то майже побожної пошани, то непримиренної зненави-
сти», а тому є необхідним одвіяти «ваговите зерно його справжніх, непропащих за-
слуг од легкої полови скороминущого захоплення, порожнього маріння, особистих 
вад». Єфремов не вживає принагідно поняття «об’єктивність», але закликає шука-
ти «істину». І тому твердить, що такий «провіяний, скажу так, Куліш безперечно 
для нас дорожчий і кращий, ніж сухозліткою вимережаний візантійський лик, або 
на чорне помальований образ усякої скверни. Дорожчий і кращий тому вже, що 
він правдивий, життьовий, що він нагадує нам ту живу людину, якою був колись 
Куліш, а не безплотний образ, вимріяну абстракцію, втілення тих або инших фор-
мулок, - усе одно, чи то будуть чесноти несказанні, чи такі самі вади». Для зрілого 
Єфремова Куліш - це «правдивий образ людини, що шукала і помилялась, підноси-
лась і падала й знову зводилась». Академік закликав фахівців поставити «дезиде-
рати кулішезнавства» відповідно до вимог усякого досліду. Насамперед - «правда, 
пильне студіювання фактів і документів, критичне зважування та перевіряння 
їх, а решта... решта приложиться, само прийде наслідком твердого шукання тве-
резої правди, овіяного до того-ж бодай крихіткою любови до нашого минулого»210. 
Ці єфремовські принципи історико-біографічного дослідження не втрачають, як 
уявлється, своєї ваги в царині «нової» персоналістичної й інтелектуальної історії 
на початку ХХІ ст.

Показово, що саме тоді молодий науковець Є.  Кирилюк, розпочавши скла-
дання біобібліографії П. Куліша, дякує С. Єфремову за дозвіл скористатися «з його 
бібліотеки»211 та наступним чином висловлює свої думки щодо потреби досліджень 
життєпису й доробку Куліша, які інтенсивно розвинулись за доби «українізації»: 
«Можна сперечатися про оцінку Кулішевої спадщини, можна по-різному зважува-
ти її значіння для сучасності, але не можна заперечувати одне - П. Куліш одна з 
центральних постатів у літературному й громадському житті України XIX століт-
тя. Коли Т. Шевченко має завдячити своє величезне значіння в цю ж і наступну 
добу витворові свого генія - «Кобзареві», П. Куліш посів це місце не тільки своєю 
творчістю, все-таки менше яскравою, ніж у Т. Шевченка, але й неймовірно продук-
тивною, різнобарвною діяльністю мало не у всіх галузях літературно-громадського 
життя. П. Куліша дуже часто зіставляють із Т. Шевченком; при чому зіставлення 
це, звичайно, буває не на користь П. Кулішеві. Не заперечуючи, що П. Куліш і 
Т. Шевченко, може й не ввесь час, стояли на різних соціяльних позиціях, уважаємо, 
що дослідження їх обох треба провадити за науковою методою, sine іrа et studio 
[латинський вислів, який перекладається як «без гніву і пристрасті» або «без 

210  Там само. С. 292.
211  Див.: Бібліографія праць П. О. Куліша та писань про нього / Автор передмови та упоряд. 

Є. Кирилюк. (Українська бібліографія. Вип. 2). Київ, 1929. С. 18. У вступі Євген Кирилюк (с. 1-20) 
оцінює творчість письменника, підкреслює його роль у розвитку української літератури та культури.
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гніву і упередження» - С. І.], не спокушаючись на легку проекцію в сучасність, ви-
вчаючи кожного з них на тлі тієї доби, у якій вони жили й творили». Що П. Куліша 
досі вивчали мало, в цьому немає нічого дивного, зауважує Є. Кирилюк. «Це саме 
ми можемо сказати й про кожного іншого письменника, бо нема поки що галузи 
української літератури, дослідженої цілком». Тільки останніми часами почалося 
наукове студіювання Т. Шевченка та виокремилась академічна галузь - «шевчен-
кознавство». Одночасно почалися досліди й над П. Кулішем. Досліди ці дуже часто 
йдуть рівнобіжно, оскільки матеріал для їх вивчення дає одна й та ж сама доба. 
«Проте досліди ці провадяться не в однакових умовах. Твори Т. Шевченка видруку-
вано всі, тим часом коли багато з Кулішевої спадщини ще не видрукувано й сливе 
невідомо для широкого кола дослідників. Тут маємо романи, поеми, переклади, 
уривки з різних творів і надзвичайно багато листування. Чернігівські, київські, 
ленінградські архіви ховають у собі ще чималу частину самого П. Куліша. І можна 
сказати з певністю, що на ввесь свій зріст він стане перед нами не скоро. І це ще не 
така велика прогалина. Кінець-кінцем, над Кулішем працює ціла низка дослідни-
ків і мало-помалу витягають звідти нові й нові сторінки до історії його творчости. 
Гірше те, що широкі кола українських читачів не знають ще цілого П. Куліша, на-
віть давно вже видрукуваного; і ще менше знають з того, що написано в різні часи 
про нього. Найперша причина цьому: ми не маємо повної збірки творів П. Куліша. 
[…] Поки що читач знає якусь дрібнесеньку частку цілого Куліша - його «Чорну 
Раду» та невеличку кількість «Поезій». Тільки 1928 року вийшов в українському 
перекладі перший Кулішів роман «Михайло Чарнишенко», через 85 років після 
свого першого видання. Отже ще довгий час читач, коли захоче ознайомитися з 
Кулішем, звертатиметься до перводжерел - тих видань і журналів, де вперше було 
видрукувано його твори. Охопити Куліша одразу, знайти з найменшою витратою 
часу те, що треба, без допомоги докладної бібліографії, річ дуже важка. Працювати 
над історією літературного або громадського життя XIX століття, не знаючи гаразд 
Куліша, ще важче. Бо хоч би яке явище ми взяли, мало не скрізь доведеться зу-
стрічатися з Кулішем, його працею, його поглядами»212. Парадоксально, але багато 
що зі сказаного Є. Кирилюком у 1920-ті рр. актуально й у наші часи, бо відносно 
нещодавно завдяки зусиллям видавництва «Критика» пожвавилась робота над 
академічним опрацюванням спадщини Куліша.

На підставі розглянутих матеріалів можемо зробити висновок, що сприйняття 
С. Єфремовим, Б. Грінченком, М. Грушевським та іншими видатними постатями 
української легально-народницької еліти 1900-х - 1910-х рр. символічних образів 
«людей 1840-х» (М. Костомаров, П. Куліш) доволі суттєво різнилися між собою, до 
того ж у принципових моментах (місце та значення тієї чи іншої постаті в форму-
люванні проекту «Нової України», потрактування творів і ідей, еволюції поглядів, 
пояснення причин та наслідків певних вчинків тощо). Слід також визнати наяв-
ність еволюції поглядів С. Єфремова в «публіцистичний» і в «академічний» періоди 
його діяльності (схоже, що своєрідною межею були, особливо стосовно Куліша, пра-
ці в «Книгарі»), розширення поля дослідницьких зацікавлень з середини 1920-х 
рр., аналітичне й історіографічне студіювання творчості Куліша. Не виключено, 
що коли б не обірвалася б так образливо хутко внаслідок злочинних репресій ста-
лінського режиму блискуча діяльність Сергія Єфремова - зрілого вченого, він до-
лучився б до проекту повного видання Кулішевої спадщини.

212  Там само. С. 1. 
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2.4. Образи сучасників у публіцистичному доробку
 С. Єфремова

2.4.1. «люди 1860-х років» (Павло Житецький, Микола лисенко,
Кость Михальчук, Михайло Комаров та інші)

Вагоме місце в публіцистиці С. Єфремова займають постаті «українських 
шістдесятників». Це покоління, що увійшло у громадсько-політичне й культурне 
життя напередодні і в епоху «Великих реформ», надихалось ідеями раціоналізму, 
просвітництва, лібералізму, вірило в корисність своєї праці для «народу», споді-
валось створити «малими справами» тривкі підстави для реалізації «українського 
проекту». Прикметно, що в біографічних начерках С. Єфремов намагався відтво-
рити координати історичного дійства, змалювати психологічну ауру тих часів. Так, 
наприклад, у посвяті М. Драгоманову, оглядаючи півстолітній шлях двох поколінь 
діячів українського руху, зазначав, що 

«початок 60-х років в історії українського руху займає визначне місце. Після пер-
шого антракту, що прийшов слідом за справою Кирило-Мефодієвського брацтва та ка-
рою на Шевченка, Костомарова, Куліша й інших братчиків, українство вперше дістало 
змогу виступити на прилюдну арену перед громадянством як з нарисом теоретичних 
своїх змаганнів (публіцистичні праці Куліша, Костомарова й інших), так і з практич-
ною працею на користь народних мас (популярні видання, недільні школи тощо). Ідеї 
волі й федералізму, за які р. 1847 покарано братчиків, вперше тепер появляються хоч 
і в скромній цензурній формі, але все ж таки досить виразно, і викликають палку по-
леміку в російській і польській пресі. Українська публіцистика (переважно в «Основі») 
пробує вияснити мету і завдання українського руху та його політичну фізіономію й 
визначити лінію поводження щодо російського та польського громадянства на Україні. 
Народ, його потреби та інтереси, досліди народного життя - словом, усі ті риси, що 
характеризують громадський рух 60-х років у Росії, прищеплені були й до українства 
і надали йому виразно окреслену фізіономію демократизму. Треба сказати навіть біль-
ше: демократизм був невідлучно зв’язаний з українством, бо воно тільки в народних 
масах і могло знайти для себе ґрунт і народом та його потребами тільки й виправдува-
ти своє народження на світ.

Проте діячі 60-х років, що практично й теоретично стали на демократичний 
ґрунт, як партія мужицьких інтересів, і на ґрунт федералістичний, як заступники 
недержавної народности, - опинились перед лицем численних ворогів національного 
відродження українського народу та й перед самим народом в досить тяжкому стано-
вищі. З народу допіру скинуто кайдани кріпацтва і, темний, неосвічений, несвідомий, 
стояв він на роздоріжжі, не знаючи, кудою йти до нового життя. На гурток української 
інтелігенції припадала величезна робота - просвітити й освідомити цю темну масу і з 
етнографічного матеріялу витворити свідому націю. З другого боку, уряд, в Росії раз у 
раз централістичний, накинувся на українство з звичайною своєю зброєю - репресіями. 
Здебільшого неприхильно ставились до українства й заступники навіть інтелігент-
ного громадянства в Росії, не розуміючи до ладу ні мети, ні завданнів українського 
руху. Українська інтелігенція, що тільки-но почала ставати на власні ноги, зразу, як 
бачимо, опинилась серед надзвичайно важких обставин: перед нею разом стала і тяж-
ка праця для народу, і боротьба на кілька фронтів з ворогами українського руху. До 
того ж треба було й собі виясняти теоретичні підстави українства, збирати для його 
аргументи, підкладати підвалини під програму, визначати шляхи, якими б могли йти 
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прихильники національної ідеї української. Становище, і так тяжке і скрутне, ще гір-
ше було тим, що досліди над народнім життям, минулим і сучасним, тільки-що почи-
нались, і працьовникам та борцям за українське відродження самим же треба було 
збирати й сирий матеріял як для праці в народі, так і для оборони його од нападу з 
усіх боків. А працьовників так мало було на кожному полі; і на практичну діяльність, і 
на досліди наукові бракувало чесних талановитих робітників, і так тяжко відбивалось 
це на народній справі. А час ішов і приносив усе нові і нові завдання, нові потреби ви-
совував. Не дурно ж із уст найкращого виразника тодішньої української інтелігенції 
важким стогоном виривається передсмертне питання: 

І день іде, і ніч іде,
І голову схопивши в руки,
Дивуєшся - чому не йде
Апостол правди і науки?

Правда, гурт молодих інтелігентних робітників на народному полі тоді вже на-
родився. Устами небіжчика Антоновича вони виразно промовили свій символ віри: 
«полюбити народ, серед якого живуть, перенятись його інтересами, вернутись до на-
родности, що діди й прадіди покинули, невпинною працею та любовію, наскільки сили 
буде, заслужити все зло, що вони народові зробили». Але це був швидче настрій, ніж 
програма, більше ліричний вираз почуття, ніж тверезий голос свідомості»213. 

Як бачимо, Єфремов пов’язував вияви культуротворчої активності фундаторів 
«українського проекту» (кирило-мефодіївці, Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров, 
видавці журналу «Основа», гурток «хлопоманів», Київська громада) з сучасністю, 
підводячи читача до висновку, що логічним наслідком цих кроків повинна була 
стати поява політичної програми. Творцем її став М. Драгоманов.

С. Єфремова як історика громадського життя цікавили не лише постаті «пер-
шого ряду» доби «Великих реформ». Він пише й про долю тих маловідомих широ-
кому загалу осіб, хто розпочинав свою працю на ниві української культури, але не 
завжди мав змогу побачити наслідки своєї праці. Знову ж таки - в якості ключового 
інструментарію Єфремов використовує «теорію поколінь» і робить це надзвичайно 
майстерно, органічно поєднуючи історичний контекст і долю окремих особистостей, 
типових представників своєї генерації. 

Так, присвятивши ґрунтовний нарис етнографу, фольклористу, письменнику 
М. Т. Симонову (псевдонім - Номис М.) (1823-1901) й історику, етнографу, пись-
меннику, громадському діячу С. Д. Носу (1829-1900)214, Єфремов робить наступне 
узагальнення:

«Наче навмисне, а не випадково трапилось, що доля поклала обох небіжчиків на-
ших на вічний спокій мало не в один день, - ніби одного чоловіка поховали. Та й справ-
ді, в діяльности Номиса й Носа було багато схожого, не вважаючи на деякі відміни в 
обставинах життя особистого, професії та інших таких зверхніх ознаках. Почавши свою 

213  Єфремов С. Апocтoл правди і науки. На 13-літні роковини смерти Драгоманова. Рада. 1908. 
№ 131. 8 июня (21 червня). С. 2-3.

214  Єфремов С. Жертви нашого лихоліття. М. Т. Симонов і С. Д. Ніс. Літературно-науковий 
вістник. 1901. Т. ХІІІ. Кн. 4. С. 38-55. Републікація: Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-1917 
років: «Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Т. 2 / 
Упорядник С. Г. Іваницька. Т. 2. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 106-118. Одним із пер-
ших біографів С. Носа був Грицько Коваленко (Коваленко Г. Очерк жизни и деятельности украинского 
этнографа и народного врача С. Д. Носа. Киевская старина. 1901. Кн. 9. С. 363-400).
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літературну діяльність мало не в один час, обидва були перш усього етноґрафами і хоч 
пробували сил і в красному письменстві, але й тут лишились етноґрафами, і тут у обох 
етнографія брала перевагу над артизмом; обидва були глибокими знавцями народної 
мови, звичаїв і всього народного життя. Нарешті обидва вони після перших досить гар-
них та вдатних як на молодий вік «літературних проб» замовкли на довгі-довгі роки 

- аж до смерти; імена їх майже не зустрічаються в письменстві в останні часи, і молодші 
покоління українські хоч і звикли з пошаною згадувати їх, яко «Основ’ян» - ветеранів 
нашого письменства, але з іменами їх не зв’язують нічого виразного, тривкого. Пошана 
в данім разі межувала вельми близько з забуттям, що почалося вже за життя небіж-
чиків. Вельми сумна се доля для письменника, але Номис і Ніс у тому самі почасти й 
винуваті: занадто вже довго вони не нагадували про себе громаді своїми працями, хоч 
сили і здатності до того, здається, було у них досить...»215

Єфремов виразно окреслює добу «Великих реформ» та період контрреформ, 
коли довелося жити й працювати його «героям», які чимало «хисту, енергії, завзят-
тя та щирості» поклали на свою працю й перемогли чимало усяких перешкод. Не 
минає також можливості проаналізувати негативний вплив Емського указу 1876 
р. на загальний культурний поступ українства:

«… обидва письменники почали свою діяльність в ту епоху, що в Росії зветься 
звичайно епохою 60-x років і визначається пробудженням широкого суспільно-громад-
ського руху до поступу і волі; знесення кріпацтва, судова реформа, земська і міська 
автономія та інші такі реформи були наслідком того громадського руху. Разом із тим 
загальним суспільно-громадським рухом проснулося і приспане, здавалося, навіки по-
діями попередніх часів нашої історії українство. За голосною піснею Шевченка обізва-
лися інші співці; слідом за красним письменством починаються зародки української 
науки, публіцистики, журналістики («Основа», «Черниговский Листок»), популярних і 
просвітних видань для народа, національної школи і т. і. Відомо, як сумно закінчилася 
епоха великих реформ: реакція спершу в урядових сферах, а потім і серед суспільства, 
руйновання духа реформ всякими «новелями», що в поступові інституції вливали но-
вий, невідповідний змістові їх і просто-таки шкідливий реакційний напрям і нищили 
їх найкращі здобутки (згадаймо тільки реформу земства, переведену законом 12 лип-
ня р. 1889, скасовання виборних мирових суддів, обмеження компетенції суду присяж-
них і т. і.). В сьому повертанні назад («домой», як казали слов’янофіли, хоч в іншому 
трохи розумі) українству випало privilegium odiosum [лат.: «ненависний привілей» - 
особливе правове становище, пов’язане зі збитком для його власника. - С. І]: молодий 
ще український національний рух прийняв на себе перші й найтяжчі удари реакції. 
Першу пересторогу українству дав міністерський наказ 8 липня р. 1863; коли ж в поло-
вині 70-х років український рух знов почав прибирати виразніші, інтенсивніші форми, 
то мов грім із ясного неба пронеслося нове лихо: царський указ 18 мая 1876 р. засудив 
українство на смерть цілком. Те лихоліття тягнеться аж «до дне сего»216. 

Проаналізувавши хронологію появи творів М. Симонова і Д. Носа й розмір-
ковуючи над питанням, чому ці обдаровані натури не виявили в повній мірі свої 
творчі здібності, Єфремов шукає відповіді в обставинах «місця і часу». Відповідь 
для нього очевидна: ці обставини - передусім імперські утиски українського слова: 

«Які причини спонукали їх «поламати перо» і занехаяти літературну діяльність, 
- тепер ще годі дізнатися, маючи такі убогі відомості про їх життя, які ми маємо; але ж 

215  Єфремов С. Жертви нашого лихоліття... / Єфремов С. Personalia. Т. 2. С. 107.
216  Там само. С. 117.
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можна гадати, що причини сього коренилися не в обставинах їх особистого життя, а в 
тих загальних причинах, що не одного талановитого письменника українського зве-
ли ні на що, живцем поклали в домовину, або його працю зменшили до minimum’a... 
Таких жертв українського лихоліття маємо досить і до них безперечно треба залучити 
і наших небіжчиків»217. 

Розмірковуючи над проблемою «пропащої сили» та «жертв українського лихо-
ліття», - грона літературних талантів «першого» та «другого» ряду, що не змогли 
виявити себе повною мірою в умовах автократичного режиму Романових, публі-
цист звертається до фактів біографії С. Д. Носа:

«Менш відомі життя і діяльність другого недавнього небіжчика, Степана 
Даниловича Носа; він поділив трагічну долю многих і многих українських письмен-
ників, що мало не цілий вік працювали на ниві письменства, писали багато, а проте 
ніхто не знає ні їх самих, ані їх творів: вони писали, складали написане в шуфлядку 
і були мабуть чи не єдиними читачами своїх творів. Причина сього лежить у за-
гальному становищі українського письменства, становищі літературного парії, зу-
пиненого в свойому нормальному розрості непереможною силою сторонніх обставин. 
Спершу чоловік на щось надіється, його пориває до літературної праці; він пише, - «а 
цензура ліберальна все черкає та черкає»... Борсається, борсається отак чоловік по-
між Сциллою власного потягу до літературної праці і Харибдою цензурних заборон 
і нарешті приходить до сумного переконання, що хоч рук йому не зв’язано, та рота 
щільно затулено... Більш енерґічні робітники шукають способу - якби скинути ту на-
вісну пов’язку і все-таки працювати; на іншого ж нападає знеохота, кидає він працю, 
на яку колись покладав може великі надії і замовкає цілком, а коли вже прийде 
непоборима охота вилити на папір те, що лежить на серці, то написавши - ховає в 
шуфлядку... Муки Танталові, мабуть, дурниця в порівнянні до тих мук, що повинен 
почувати такий живцем похований письменник із зав’язаним ротом, - особливо, коли 
він справжній художник і творчість - його стихія. Обставини, що доводять до того, 
пожерли у нас так багато жертв, - талановитих жертв, надії рідного краю, так дали-
ся вже нам у знаки, що варто було б обговорити їх докладно, розважити з усіх боків, 
спізнати добре причини їх і наслідки, - тоді, може, знаючи лихо, знайдемо й спосіб 
запобігти йому; поставивши діяґноз, ачей же відшукаємо й ліки на хворобу...»218 

З приводу негативного впливу чинника імперських репресій на творчу ак-
тивність С. Носа, то Єфремов зауважує наступне: «… загальна реакція, що слідом 
за «епохою великих реформ» запанувала в Росії, і спеціяльні «мероприятия» щодо 
українства лишили свій слід і в житті Носа: р. 1863 його заслано в Білозерське - 
місто на півночі Росії, в Новгородщині», і заслано його було за «распространение 
малороссийской пропаганди»219. Зробивши огляд друкованого доробку С. Носа, ви-
словлює надію: 

«бажаємо тільки, щоб їх не спіткала звичайна для посмертних творів укра-
їнських письменників доля, себто - щоб не загинули вони так безслідно, як 
загинули вже навіки, мабуть, твори кількох інших письменників українських 
(Руданського, Ніщинського, Манжури, Мови, Потебні та ін.). Може, в їх знай-
деться дещо цікаве не тільки з етноґрафічного та побутового боку. Наше пись-
менство не таке вже багате на гарні твори, щоб нехтувати писаннями навіть 
217  Там само.
218  Там само. С. 113-114.
219  Там само. С. 114.



182182

Розділ ІІ. «Історія поколінь» в українському національному русі...

таких безперечно другорядних письменників, як Ніс, не кажучи вже про більш 
визначних діячів нашої літератури. А способів пустити їх у світ, сподіваємось, 
тепер знайдеться досить»220.

Публіцист порівнює творчу біографію своїх героїв. М. Симонов видав свою 
капітальну працю 1861 p., - саме на початку «лихоліття». «Українські приказки» 
були останньою його працею для рідної науки, і сталося се не випадково. Трохи 
інакше одбилось лихоліття на діяльности Носа. Перші твори його належать теж 
до часів «медового місяця» російської волі; потім 10-літній антракт до полови-
ни 1870-х років, коли українству трохи було попущено. Після двох популярних 
брошур знов антракт і утеча на хутір - «тихо віку доживати». Але серед хуторно-
го спокою він не кинув працювати цілком. «Симонов та Ніс - найбільш яскраві 
зразки того, як відбилося лихоліття на нашій літературній продукції», - наголо-
шує Єфремов. І доходить узагальнення: «Але те, що з ними - в меншій тільки 
мірі - трапилося мало не з усіма українськими письменниками: всі вони почасти 
жертви нашого лихоліття; всі вони в першу голову на собі відчули його страшну 
вагу і не дали рідному письменству всього, що могли дати»221. На прикладах 
«життєвих світів» цих двох різних постатей української етнографії Єфремов до-
водить: коли б оцінити в повній мірі реальні і потенційні втрати інтелектуаль-
них сил українства, можна було створити справжній «жахливий мартиролог» з 
написом: «пропащі сили!» Єфремов не втомлюється підкреслювати, що в умовах 
імперських заборон на українське друковане слово простежувалось лише «сил-
кування людей-одиниць, що лишилися самітними борцями серед тієї загальної 
руїни» і «треба було просто-таки нелюдського завзяття і дуже глибокої націо-
нальної  самосвідомості (а де їй було взятися у нас, що ледве-ледве на власні 
ноги почали спинатись?), щоб не зневіритися в справі, не кликнути з розпукою: 
«finis Ukrainae!»...»222 Але загальний його висновок надихав читача історичним 
оптимізмом: «… коли національне лихоліття, якого жаден у світі народ ніко-
ли не зазнавав і довіку не зазнаватиме, протягом мало не півстоліття не звело 
нашу націю в могилу, то вона має мабуть якісь великі духові сили в собі і певні 
зародки до культурного розвитку і поступу на національнім ґрунті. Та й самим 
діячам на рідній ниві се повинно додати більш бадьорости, енергії та витрива-
лості...»223

Серед галереї «героїв» інших єфремовських праць - блискуча плеяда діячів 
Старої (Київської) громади, серед яких переважають філологи й історики. Важко 
сказати, кому віддавав він перевагу. Так, жваве зацікавлення Єфремова викли-
кала постать одного з видатних мовознавців - Павла Гнатовича Житецького 
(23 грудня 1836 р. (4 січня 1837 р.), Кременчук - 5 (18) березня 1911 р., Київ), 
педагога, члена Старої громади.

Походив той з родини священника. Навчався в 1857-1860 рр. в Київській 
духовній академії, в 1860-1864 рр. - на історико-філологічному факульте-
ті Київського університету. Один із фундаторів Київської громади (1861). Від 
1865 р. - викладач навчальних закладів у Кам’янці-Подільському та Києві, так, 
у 1874-1893 рр. - у Колегії Павла Ґалаґана, з перервою у 1880-1882 рр., коли 
працював у Санкт-Петербурзі, зокрема приват-доцентом Петербурзького уні-

220 Там само. С. 114.
221 Там само. С. 118.
222 Там само. С. 118.
223 Там само. 
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верситету. Перший історик української літературної мови, автор досліджень і 
публікацій про українські писемні пам’ятки (Пересопницьке Євангеліє, «Енеїду» 
І. Котляревського, народні думи). Зробив значний внесок у розробку принципів 
і критеріїв українського правопису. Лінгвістично обґрунтував концепцію безпе-
рервного розвитку українського народу, його мови і традиційної культури з часів 
Київської Русі. Один із засновників Південно-Західного відділу Російського геогра-
фічного товариства (з 1873 р.), Українського наукового товариства в Києві (з 1907 
р.). Автор часопису «Киевская старина». Лауреат Уваровської премії Петербурзької 
АН (1877, 1890); премії Петра Великого за підручники «Теория поэзии» та «Очерки 
из истории поэзии» (1902). Доктор російської словесності (1908). Член-кореспондент 
Петербурзької АН (1898), дійсний член Історичного товариства Нестора-літописця 
(1879), Наукового товариства імені Шевченка (1903).

У некролозі (Рада. 1911. № 53. С. 1) Сергій Олександрович напише: 
«Помер Нестор української науки, Павло Ігнатович Житецький, - один з останніх 

заступників тієї київської школи українських учених, що так високо поставила нау-
ку українознавства й на цьому полі величезні послуги оддала своєму рідному крає-
ві. Тяжка слабість, що на довгі-довгі роки прикувала була небіжчика до хати, але не 
подужала все-таки його ясного великого розуму - нарешті справила своє останнє діло. 
Вчора Павла Ігнатовича не стало...

Небіжчик, як згадано, належить до того покоління, що стільки славних діячів дало 
українству, особливо на ниві науки. Товаришами йому були такі люде, як Антонович, 
Драгоманов, Чубинський, Кистяківський. З живих - К. П. Михальчук, М. В. Лисенко. 
Розпочавши свою наукову діяльність на початку 60-х років, Житецький з іншими това-
ришами особливо розвертається в 70-х роках, коли в Київі заснована була своя наукова 
інституція - «Юго-Западный отдел Русского Географического Общества» з його дуже 
інтенсивною науковою діяльністю. На жаль, одділ істнував усього три роки, поки не 
здмухнула його з світу тодішня реакція. Для української науки після р. 1876 почина-
ються тяжкі часи, - часи поневіряння, часи праці без усякої надії, що нею скористу-
ються люди. Правда, приватними заходами пощастило заснувати незабаром притулок 
для науки в формі місячника «Киевская Старина», але добре відомо, як важко такі 
справи вести на власних плечах, без широкої допомоги громадської. П. І. Житецький 
був одним з тих, що мусили її вести, не вважаючи ні на які перешкоди, - і справді упер-
то вели, не здаючись перед ними. Самою природою призначений на університетську 
катедру, Павло Ігнатович проте цілий вік мусив прожити якимсь «попом без парафії», 
як сам сміючись говорив, бо й тут дорогу йому заступила його репутація людини з укра-
їнськими поглядами. Політика, що втислася в університет у найгіршій своїй формі, і 
тут промовила своє властне слово: професором літератури в Київському університеті 
повинен бути тільки великорос. І от перед талановитим, визначної сили вченим наві-
ки зачинено університетські авдиторії, де його живе слово могло б мати величезний 
вплив, виховуючи молоде покоління, та й у самого вченого одібрано змогу розвивати 
свої наукові здатності, працювати виключно для науки. Його тягло до наукової роботи, 
а він мусив задля шматка хліба сидіти над школярськими зшитками та по приватних 
лекціях бігати. Так вітають у нас наукові сили, скоро вони не мають казенної печатки 
наукової (бо й така потрібна!) благонадійности...» 

С. Єфремов не міг оминути громадські заслуги небіжчика, зазначивши:
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«Разом у йому билося й гаряче, палке серце громадянина. Прикований недугою 
до свого крісла, він пильно стежив за громадськими подіями, уміючи і в них вишукати 
таку сторону, що якось не давалась звичайному розумові. Любо було дивитись на цю 
людину з виглядом і постаттю біблійного патріарха, як вона розмовляла про сучасні 
справи. Ще любіше було слухати широкі висновки Павла Ігнатовича, багатющі споми-
ни, цікаві оповідання з минулого. Споминів у його був запас невичерпаний, і величез-
на шкода, що обставини не дали йому змоги поділитися ними з громадянством.

Велика наукова сила і чесний громадянин зійшов у могилу в особі Павла 
Ігнатовича Житецького. Нехай же над ним пером буде рідна земля, якої він не промі-
няв, як багато робило й роблять, на чужу «задля панства великого, задля лакомства 
нещасного». Те, що він зробив на своєму полі, забезпечує йому «вічную пам’ять» в істо-
рії української науки й громадського життя»224.

Коментуючи листування П. Житецького петербурзького періоду його буття, 
Єфремов зауважив: 

«З біографії небіжчика П. Г. Житецького ми знаємо, що цей визначний і 
дуже широко в Київі відомий педагог та популярний у науковому світі вчений 
мусив якось був покинути Київ саме за свої українські, чи, як тоді казали, 
українофільські погляди. Року 1880-го Житецького переведено до Петербургу, 
бо проживання його в Київі тутешня адміністрація вважала за погрозу гро-
мадському спокою... Причини такого погляду адміністрації на Житецького, 
що був насамперед спокійним ученим, а не запальним агітатором, чи взагалі 
політиком, досі ще не вияснено гаразд, і взагалі цей цікавий епізод з історії 
нашого недавнього минулого покрито якимось туманом. Розвіяти його могли 
б своїми споминами живі й досі свідки тих часів»225.

У двох рецензіях - україномовній та російськомовній - С. Єфремов вітав появу 
праці «Павел Игнатьевич Житецкий (1836 - 1911)» (Київ, 1912) на ушанування 
пам’яті небіжчика.

«Брошура ця - відбиток з «Ежегодника коллегии Павла Галагана»; склав її, як 
зазначено на заголовній картці, один з вихованців колегії і, мабуть, учнів небіжчика. 
Цілком натурально, що іменно колегія Павла Галагана пом’янула Житецького, ви-
давши його життєпис та характеристику. Небіжчик брав велику участь у самому за-
снованні колегії, помагаючи виробляти статут для неї; опріч того, довгий час був тут 
учителем російської мови й письменства і через його, сказати б, руки перейшло багато 
поколіннів колегіятської молоді, з якої не один тепер і сам займає визначне наукове 
становище. Для колегії пієтизм до пам’яті Житецького мусить бути просто повинністю». 

Публіцист зазначив, що в брошурі коротко, але чітко розказано про життя й 
наукову та педагогічну працю небіжчика, й не проминув помітити, що «особли-
вою щирістю визначається третій розділ», де на підставі споминів колишніх учнів 
Житецького характеризуються педагогічні методи цього «учителя учителей». В 
брошурі «маємо ще бібліографію наукових праць його, опис похорону та відомості 
про ті заходи, якими мають колишні колегіяти вшанувати пам’ять свого вчите-
ля»226.

224  Єфремов С. Пам’яті Павла І. Житецького. Рада. 1911. № 53. 6 марта (19 березіля). С. 1. 
225  Єфремов С. З листування Павла Житецького. Рада. 1912. № 53. 4 марта (17 березня). С. 2.
226  [Єфремов С.]. [Рец.]: Павел Игнатьевич Житецкий (1836 - 1911). Стор. 33. Київ, 1912. Рада. № 

95. 1912. 26 апріля (9 травня). С. 4. Також див. відгук Єфремова: Украинская жизнь. 1912. № 4. С. 123-
124.
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Для порівняння візій образу небіжчика, які зафіксувалися в уяві його сучас-
ників, звернемося до нарису пам’яті Павла Гнатовича Житецького, що вийшов 
з-під пера представника молодшого покоління Старої громади О. О. Русова. Він 
називає Житецького діячем, що зумів пережити часи «принаймні трьох поколінь 
української інтелігенції», та вписує його постать в історичний контекст від 1860-х 
рр. і до початку ХХ ст.227. Згадавши блискучі публікації Житецького з філософсько-
го та історичного мовознавства, з історії української літератури, зазначивши його 
роль як ініціатора укладання «систематичного історичного» Словника української 
мови228, Русов підкреслює, що професійна праця Житецького мала водночас не-
пересічне громадське значення. Своїми студіями Житецький переконливо довів, 
що незважаючи на дискримінаційні заходи уряду (Валуєвський циркуляр 1863 р., 
Емський указ 1876 р.), українська мова буде розвиватися «на підставі загального 
закону розвитку людських мов». 

«Він любив той народ, з якого вийшов, мав певну віру в його неабиякі розумові й 
мистецькі сили і певну надію покладав на те, що його думки, коли не за його життя, то 
після смерті, стануть звісні тому народові, про який і для якого він писав»229. 

Таким чином, маємо можливість порівняти погляд О. Русова - «людини 1870-
х» років - із поглядом С. Єфремова, представника молодоукраїнської течії в націо-
нальнім русі, й принагідно переконатися, що окреслений комеморативний образ у 
головних рисах співпадає.

Значну кількість праць - не менше восьми - С. Єфремов (див. додаток Б) 
приділив особі Миколи Віталійовича Лисенка, якого добре знав, шанував і 
якому глибоко симпатизував як людині. Микола Лисенко (10 березня 1842 р., с. 
Гриньки, Кременчуцький повіт, Полтавська губ. - 24 жовтня 1912 р., Київ) - фун-
датор української композиторської школи, композитор, піаніст, хоровий диригент, 
фольклорист, педагог, громадський діяч. 

Із сім’ї полковника, старшого офіцера Орденського кірасирського полку, дво-
рянина зі старовинного козацько-старшинського роду. Від 1855 р. навчався в 2-й 
Харківській гімназії (водночас брав приватні уроки музики; як піаніст виступав на 
вечорах). 1859 р. закінчив гімназію й поступив до Харківського університету на при-
родничий факультет. 1860 р. разом зі своїм родичем М. Старицьким перевівся до уні-
верситету св. Володимира в м. Київ, де в той час жили його батьки. Товаришував з П. 
Чубинським, їздив з ним на Полтавщину, там записав багато народних пісень. 1865 
р. захистив дисертацію (про розмноження нитчастих водоростей) й отримав науковий 
ступінь кандидата природничих наук. 1867 р. вирішив стати музикантом і поступив 
до Лейпцизької консерваторії, яку закінчив 1869 р. Під час навчання зробив обробки 
українських народних пісень для голосу з фортепіано та написав свою першу музику до 
віршів Т. Шевченка («Заповіт»). В 1874-76 рр. навчався у Петербурзькій консерваторії, 
в класі М. Римського-Корсакова удосконалював майстерність у галузі симфонічної ін-
струментовки. Згодом створив кілька хорових колективів, давав з ними концерти укра-
їнської музики по містах України («хорові подорожі» 1893, 1897, 1899, 1902 рр.). 1904 р. 
227  Русов О. О. Щоденники та спогади / Упоряд. О. Я. Рахна. Чернігів: Десна Поліграф, 2011. С. 

259. Див. також: Іваницька С. Г. «Українське дев’ятнадцяте довге століття» в мемуарах та щоденниках 
Олександра Русова [Рец.]: / О. О. Русов. Щоденники та спогади / Упорядкування, підготовка до друку, 
вступ. ст., коментарі О. Я. Рахна. Чернігів : Десна Поліграф, 2011. 317 с. Наукові праці історичного 
факультету Запорізького національного університету. 2013. Вип. XXXVІ. С. 325-331.

228  Русов О. О. Щоденники та спогади. С. 259.
229  Там само. С. 262.
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відкрив Музично-драматичну школу, де можна було отримати вищу музичну освіту за 
програмою консерваторії, викладав там фортепіанну гру. 1905 р. разом з О. Кошицем 
заснував хорове товариство «Боян», диригував на його концертах. Був активним діячем 
громадських інституцій: Старої громади, Південно-Західного відділу Російського гео-
графічного товариства, Київського літературно-артистичного товариства; член Ради 
Загальної української безпартійної демократичної організації (1897-1904), засновник і 
голова ради правління «Українського клубу» (1908-11). Брав участь у проведенні юві-
лейних заходів, присвячених І. Котляревському, Т. Шевченкові та ін. За його участю 
1906 р. заснований «Об’єднаний комітет по спорудженню пам’ятника Т. Г. Шевченка 
в Києві». Музична спадщина композитора складається з 10 опер - «Андріашіада» 
(1866-77), «Різдвяна ніч» (1873), «Утоплена» (1883), «Наталка Полтавка» (1889), «Тарас 
Бульба» (1890), «Енеїда» (1910), «Ноктюрн» (1912), дитячі опери - «Коза-дереза», 1888; 
«Пан Коцький», 1891; «Зима і Весна, або Снігова краля», 1892; 4-х музично-театраль-
них творів («Чарівний сон», «Сафо», «Відьма», «Літньої ночі»), оперет («Чорноморці» 
та ін.), музики до театральних вистав («Простак», «Гамлет», «Остання ніч», «Гетьман 
Дорошенко»), 120 камерно-вокальних творів (більшість на тексти Т. Шевченка - по-
над 80, а також на вірші А. Міцкевича, Г. Гейне, І. Франка, Лесі Українки, О. Олеся, 
М. Вороного та ін.), 40 хорових творів, серед них 4 кантати для солістів, хору та симфо-
нічного оркестру, симфонічних творів (симфонія, фантазія, увертюра), камерно-інстру-
ментальних творів, з них близько 60 фортепіанних; понад 500 опрацювань українських 
народних пісень для голосу з фортепіано або для хору. Лисенко започаткував україн-
ську музичну наукову фольклористику. Записав близько 1500 українських народних 
пісень, опублікував кілька фольклористичних праць, зокрема, «Про торбан і музику 
пісень Відорта», «Народні музичні інструменти на Україні»; уперше оприлюднив нотні 
тексти дум і студію про них. Критики вважають, що значення Лисенка в українській 
музиці зіставне з роллю Т. Шевченка в українській літературі. Його послідовниками 
були М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий, С. Людкевич, Л. Ревуцький.

Творчістю Лисенка Єфремов захопився ще в молоді роки. Перша згадка 
в щоденнику про митця датована 29 квітня 1895 р., після відвідування опери 
«Утоплена». «Хоча я нічого не тямлю в музиці, - зізнавався юнак, - але вона мені 
так сподобалась, здалася такою чудовою, такою гарною, якої я ще не чув ніколи. 
Гуртові співи вдалися дуже добре»230. Далі йшли відгуки про гру М. Садовського та 
М. Заньковецької.

Через сімнадцять років С. Єфремов, переживаючи спільно з українським на-
ціонально свідомим громадянством біль раптової втрати, писав: 

«Помер український Боян, «соловій нового часу», - Микола Віталієвич Лисенко. 
Важко й вздумати про цю незмірну втрату, важко оцінити всю силу її тепер, важко 
навіть примиритися з думкою, що Його немає... Цілі десятки років майже без зміни 
бачила Його Україна і наш славний Київ завжде веселого, бадьорого, завжде захо-
пленого не тільки мистецтвом, що було його справжньою сферою, але й громадськими 
справами, дійсно «соловія», що вітав у морі чарівних згуків, але вмів своїм настроєм 
заражати інших і піснями посилати на працю, на громадську ниву. Здавалося, і зносу 
нема цій людині, і сама старість одступає перед ним з шанобою. Ще вчора ввечері 
бачили Його в українському театрі - такого ж веселого, як і завжде... І от один тільки 
мент - і перестало битись благородне серце, замовк навіки той мир згуків, що носив у 
собі небіжчик…»231 
230  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 100.
231  [Єфремов С.]. Над новою труною [На смерть М. Лисенка]. Рада. 1912. № 243. 25 октября (7 
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Публіцист виразно окреслив головні етапи життя М. Лисенка та переконливо 
висловився про його мистецьке покликання й громадську місію: 

«Почалось воно давно, ще на світанку нашого національного відродження, в ті 
вікопомні 60-ті роки, що дали стільки славних робітників українству, стільки завзя-
тих борців за добро народне й стільки невтомних оборонців занедбаної батьківщини. 
Микола Лисенко не був борцем - він обрав собі іншу, свою власну ділянку праці, зро-
бившись кобзарем при українській активній силі. Як у давні часи кобзарь невідступно 
йшов з військом козацьким у поході, славлючи лицарськії вчинки, так і тепер таким 
Кобзарем зробився Лисенко, не відстаючи од тих, хто боровся за добро рідного краю. 
Не борець з натури, надзвичайно м’яка, чула вдача, типовий художник - він проте 
вмів бути й громадянином непохитним, що ні на ступінь не поступавсь перед ворожею 
силою і завжде, протягом мало не 6 десятків літ стояв у перших лавах серед діячів 
українського відродження. Був час, коли він стояв у самому центрі національного руху 
нашого, коли все, що признавалось до українства, йшло до Лисенка і в його палких, 
натхненних піснях знаходило нову силу на тяжку боротьбу. Коли темрява нависала 
низько над самою землею, коли всі прояви українства, навіть письменство, винищува-
лись - тоді він високо здіймав єдиний стяг, який стояв ще - стяг мистецтва, і він гордо 
маяв над загальною руїною, нагадуючи, що не все пропало й є ще безмежні запаси 
невмирущої сили. І під цей єдиний стяг ставали тоді люде, гуртувались, збивалися в 
міцні лави і під тим стягом мистецтва, маючи на чолі преславного музику, йшли все до 
тієї ж мети - до національного відродження нашого рідного краю і народу. І слава долі, 
що під тяжкий час національного лихоліття не тільки борців нам посилала, а дала 
й свого Тиртея - в особі померлого музики і громадянина... Навіть на самому порозі 
небуття зазнав він того тернового вінка, що завжде скрашає у нас чоло громадським 
діячам. Закриття українського клубу, якого небіжчик був головою, та перспектива 
суду й тяганини безперечно завдали непотрібної роботи хорому серцеві і - можливо 
- прискорили смерть його. І великий музика, закоханий у згуках - умирає на славній 
варті громадянина, єднаючи в своїй особі службу мистецтву з службою громадським 
потребам свого часу»232.

В іншій праці С. Єфремов користується такими метафорами щодо змалюван-
ня образу Лисенка: 

«Умер Кобзарь український і тяжким ударом озветься смерть оця по всіх усюдах, 
по всіх кутках, по всіх просторах широких на Україні: од Сяну і Карпатів до Кавказа, 
од Німана до Моря. Лисенко був надзвичайної популярности і слави людина. Не тіль-
ки свідомі українські діячі, не тільки ті, хто признається до національного руху нашого, 
але й прості собі обивателі знали, шанували й високо ставили цього батька української 
музики й пісні. Його концерти притягали силу народу, байдужного до національних 
справ, та не байдужного до краси: перед її чарами не могло встояти часом навіть най-
запекліше ворогування - і одностайними оплесками зустрічали всі національного му-
зику, втіхою горіли лиця присутніх. Так само збірники пісень Лисенкових стрінете 
всюди, де кохаються в красі, де люблять спів, де не цураються рідної пісні. Знали його 
і всі, хто не минав українського театра, для якого, а надто на першій порі його розвит-
ку, українська пісня була живою цівкою невичерпаної втіхи. Це був немов Шевченків 

листопада). С. 1.
232  [Єфремов С.]. Над новою труною [На смерть М. Лисенка]. С. 1.
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Перебендя, що на крилах пісень переносив людей од сірої буденщини в країну сяйва, 
роскошів і творчої вигадки, без якої так безнадійно-сіро жилося б на світі...»233

Знову повертаючись до теми смерті митця, Єфремов кваліфікує її як «величез-
ну національну втрату», що прийшла раптово серед метушні поточних злободенних 
справ:

«Усі наші хоч і які загальні та пекучі справи відступають під цей час геть дале-
ко перед однією подією. Вибори, війна, нові втрати і придбання українства, щоденний 
клопіт, велике і мале - усе життя для нас сконцентрувалося тепер в одній коротенькій, 
але жахливій змістом фразі: помер Микола Лисенко. Ця величезна національна втрата 
потьмарила й покрила собою все інше, немов спинилось все життя, і просто нема тепер 
сили говорити про щось, писати на інші теми, думати про інші справи. Перед цим фак-
том стоїмо тепер, од його ще довго не одійдемо, поки зможемо збагнути всю вагу цієї 
нової, несподіваної, як грім з ясного неба, втрати» 234 

Сергій Олександрович подає у цьому нарисі особисті згадки про спілкування 
з Маестро:

«Близько двох десятків років я знаю його - і знаю завжде однакового: і в образ, і 
настроєм, і інтересами. Завжде привітний, веселий, завжде чулий на всякі особисті й 
громадські події, завжде перенятий українською справою та інтересами - він наче не мі-
нявсь зовсім, наче й старість з її нудьгою, слабостями, старечим невдоволенням забула 
про його, обминаючи його почтиво. Прекрасне одухотворене обличчя, струнка юнацька 
постать, живий інтерес до живого життя - це був чудовий у своїй дозрілості образ, немов 
справжній ідеал дозрілої людини. І ми звикли бачити його завжде однакового, незмін-
ного; ми знали, що як сонце на небі, так і Лисенко в Київі, ми якось не загадували навіть 
про те, що прийде час, коли його не стане... Бувало, а надто останніми часами, небіжчик 
жалівся на недугу, але це йшло якось мимо ушей: диво було й уявити себе без Лисенка. 
І ні я, що кілька день тому розмовляв з ним про київські вибори, ні ті, хто бачив його 
в виборчій комісії 18 жовтня або на ліквідаційних зборах теж небіжчика Українського 
Клуба, або 23 жовтня в українському театрі - і в думку собі не брали, що тут витає вже 
смерть, що досить луснути якійсь маленькій жилці - і порвано життя дорогоцінне. І от 
коли це сталося, то перше вражіння справді було подібне до грому з чистого, ясного 
неба. Вірити не хотілось, здавалося, що це дикий якийсь жарт або сон страшний, який 
от-от розвіється і не лишить по собі нічого, опріч хвилини прикрого спогаду»235 .

Важливим моментом цієї публікації Єфремова є формулювання ним тези про 
роль музики у справі «національного відродження», її значення для «конструюван-
ня» повноструктурної національної культури. 

«Це справді національна втрата, яка виходить навіть далеко за межі нашого те-
перішнього національного життя. Письменник, учений, громадський діяч в україн-
стві все-таки відомі тільки в вузькому колі свідомих або до свідомості близьких людей. 
Ширше коло прихильників обіймав наш театр, і українські артисти більш популярні, 
ніж інші діячі. Але й театр зв’язаний з місцем, і тільки вільна пісня українська невпин-
ною хвилею розносилась по всій Україні й далеко за її межами, не знаючи собі припону, 
ні перешкоди. І разом з нею розносилось і наймення великого творця її.

Ми не говоримо навіть про Київ, де й мала дитина чула, мабуть, про Лисенка, але 
233  [Єфремов С.]. Натхнений співець [М. Лисенко]. Рада. 1912. № 244. 26 октября (8 листопада). С. 1.
234  Єфремов С. Інтимна сила [М. Лисенко]. Рада. 1912. № 247. 29 октября (11 листопада). С. 2, 4.
235  Там само. С. 2, 4.
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сміливо можемо сказати, що нема культурного кутка на Україні, куди б не заходили 
Лисенкові збірники пісень та композиції, де б не співано його творів, де б не бриніла 
чудова мелодія батька української музики. Ми всі недавно, під час ювілею 1903 року, 
цього справжнього свята української пісні, були самі свідками тієї широкої популяр-
ності і слави, яку здобув собі Лисенко і тут, і за кордоном. Королівська зустріч, яку 
справила йому Наддні[ст]рянська Україна, і пишне свято, що спорудила на його честь 
тутешня Наддніпрянська - наочно показали, як широко його знають і глибоко шану-
ють. Люде далекі од українства, байдужі і холодні - всі прийшли тоді до гурту привіта-
ти українського Кобзаря, усіх заполонив він силою свого таланту, зачарував прекрас-
ною мелодією. І тим самим Лисенко був одним із найдужчих пропагаторів українства, 
що своєю непереможною силою здобував для його все нові й нові позиції навіть там, 
куди іншим діячам ніяк було і доступитись. Де не брала ні наука, ні письменство, 
де спинявся розум і логіка - туди йшло сміливо мистецтво національне, рідна пісня, 
почуття - і перед ними розкривалися і двері й душі, м’якли серця і приймали віщого 
посланця національного відродження України. Мистецтво, з легкої руки небіжчика, 
було, скажу так, ніби тим передовим загоном, авангардом українства, що підготовляв 
дорогу нашим національним формам та домаганням. Багато з свідомих національ-
но людей перші вражіння свого національного «я», перший крик свідомості одібрало 
під впливом Лисенкових пісень, багатьом саме вони поставили питання - «хто ми, чиї 
сини, яких батьків?». І не раз доводилось стрівати нам сивоголових людей, давно одір-
ваних од українського життя, давно замучених буденщиною, що не зважувались підве-
сти голосу в громадських справах. Але на дні душі їх завжде теплом гріє один спогад: 
«Студентом я співав у Лисенка» - і треба бачити, з яким виразом це говориться, якою 
теплотою, інтимною чулістю бренить тоді голос отих зморених і розбитих життям, пока-
лічених людей. Видко, багато важить людям цей факт якоїсь спільності з українським 
музикою, коли вони свято берегли його в своїй душі, як найкращий спогад, як символ 
живого життя й ознаку далекої, любої, безповоротної молодості-одрадости!..» І далі: «Я 
пам’ятаю теж, яке вражіння робили на нас, молодих слухачів, концерти Лисенка і його 
виступи на естраді: ширше якось билось серце, ясніші ставали ідеали волі, рівності й 
братерства, ближчою здавалась щасна доля рідного краю, до якої він кликав своїми 
натхненними мелодіями, - і жвавіше ставали ми на працю»236.

В цьому тексті С. Єфремов подає своє узагальнене сприйняття генерації 1860-
х рр., що була представлена переважно діячами Старої (Київської) громади (зго-
дом це формулювання зустрінемо і в його щоденнику 1923-1929 рр.): 

«Щедре на таланти покоління українських шестидесятників багато дало славет-
них діячів, що записали ймення свої нестертими рисами в історію українського відро-
дження. «Муж совета и разума» - Антонович, голос совісті громадянства - Драгоманов, 
людина науки - Житецький, лицарь практичної роботи - Рильський, чоловік незломної 
енергії - Кониський, діячі художнього слова - Нечуй і Старицький і т. і. - це була дійсно 
блискуча плеяда талантів, сил, міцних індивідуальностів. Але без Лисенка цій плеяді 
чогось би дуже великого бракувало - бракувало б саме того внутрішнього зв’язку, тієї 
інтимної близості, що конче мусять єднати людей, одною думкою й одними бажаннями 
окутих. І Лисенко, мені здається, якраз і заповняв своєю особою оту прогалину. Він був 
якраз таким внутрішнім огнем цього товариства, тією інтимною силою, що товаришів 
діла перетворяла на близьких приятелів, на людей органічно зв’язаних тонкими, делі-
катними нитками особистої приязні. Музика вносив у цей гурт тверезих діячів, людей 
загарливого діла, ту інтимну теплоту, що збиває гострі ріжки неоднакових вдач, стирає 
236  Там само. С. 2, 4.
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нерівності стосунків, надає дійового, міцного духового зв’язку людям. Звичайно, люде 
мого покоління не можуть цілком ясно уявити внутрішнє життя попередніх поколін-
нів, але мені в гурті шестидесятників Лисенко завжди уявлявся як ота інтимна сила, 
як окраса, художня перлина в дорогій оправі і, коли хочете, інтимний центр однодум-
них людей. Завжде мені здавалось, що не хто, як він, огрійливим чуттям своїм єднав 
їх справді в одну цілу громаду. Цю вагу Лисенка, як інтимного центра в гурті старих 
товаришів, зазначав і згаданий уже приятель його з самих молодих літ»237.

В річницю смерті («Пам’яти М. В. Лисенка. Перші роковини») в газеті «Рада» 
(1913, № 243, 25 жовтня) публіцист писав: 

«Рік тому склепив навіки очі свої чоловік, що довгі десятиліття стояв у самому 
осередкові українського руху, всього руху, а не тих чи інших течій його. Виступивши 
прилюдно ще за тих часів, коли українство мало свої виразні ознаки, він увесь час 
проте йшов за віком і не одставав од того темпу, яким рушало українство, переживав 
разом з усім громадянством свою громадську еволюцію. І разом з тим, стоючи в центрі 
українського руху, він ніколи не був чоловіком партії, адептом певної течії, а єднав 
у собі все те, чим жило й чим зростало на силах ціле українство. Образ українського 
Бояна, Миколи Лисенка, був немов символом тієї синтезуючої сили, яка є в українстві, 
і з цього погляду він, що не належав до якогось одного часу й до певної течії, належав 
і належить усім однаково, виходить поза межі вимаганнів часу й партійної окраски. І 
це виявилось під час похорону, що з’єднав людей, які в усьому так далеко стоять одні 
од одних». 

Низка оцінок в літературі, нові або поновлені постановки його творів 
(«Утоплена», майбутня постановка «Тараса Бульби»), конкурс на пам’ятник 
Лисенкові на могилі, постанова харківської думи щодо пам’ятника в Харкові, за-
цікавлення фахівців та публіки новознайденими творами, все це показує, підкрес-
лював С. Єфремов, що «ім’я й заслуги Лисенкові живуть у пам’яті його земляків, що 
він не вмер і вплив його почувають і зазнають на собі люде і що цьому єднанню жи-
вих людей з творчим духом небіжчика не загрожує руйнуючий час». Символічною 
й мудрою є така єфремовська фраза: «Лисенко увійшов у пантеон українських ді-
ячів, оповитий тією глибокою пошаною, яку віддавали йому і за життя, але яка 
цілком визначилася вже по смерти». Публіцист акцентував, що пошана до пам’яті 
небіжчика накладає й свої практичні обов’язки, про які «повинно пам’ятати вдяч-
не громадянство». Перший камінь до виконання тих обов’язків положено вже ми-
нулого року: вже почалося студіювання й популяризація його творів, освітлювання 
його особи й праці, заходи коло постановки матеріального пам’ятника. «На цих 
перших підготовчих стадіях, ми певні, справа не стане і дальший час принесе нам 
і освітить цілий образ нашого співця-громадянина...»238 

Отже, С. Єфремов розглядав постать Миколи Лисенка, по-перше, в контексті 
«біографії покоління» - передусім славної когорти «українських шістдесятників», 
по-друге, подав своє індивідуальне бачення та висловив  влучні емблематичні 
формулювання про «співця-громадянина», «українського Бояна», «пересвідченого 
громадянина-українця», «щирої людини, людини, шо знаходила час і охоту поза 
громадськими справами озиватися й просто людським словом навіть до незнайо-

237  Там само. С. 2, 4. «Приятель» - йдеться про М. П. Старицького
238  [Єфремов С.]. Пам’яти М. В. Лисенка. Перші роковини. Рада. 1913. № 243. 25 октября (8 ли-

стопада). С. 2.
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мих людей» 239, по-третє, виступив одним із співтворців колективної пам’яті про 
М. Лисенка як про унікальну особистість, що щасливо й природньо поєднала 
яскравий мистецький талант та послідовну національну й громадсько-політичну 
позицію.

Для порівняння знову ж таки наведемо оцінки постаті М. Лисенка, які бри-
ніли в працях однодумців Єфремова. Так, О. Русов, згадуючи про «чарівну особи-
стість співця України» та з’ясовуючи прояви його громадської активності, відзна-
чив, що це була щедро обдарована в музичному й соціальному відношенні людина, 
чоловік, який «нікому зла не робив, бо й не міг робити при природньому всепроща-
ючому ладу своєї душі»240.

Розповідаючи про випадок зі взяттям поліцією під варту Миколи Віталійовича 
й трактуючи якого як курйозний (хоча хто знає, як могло б усе повернутися - імпер-
ська дійсність була сповнена несподіваними поворотами долі), Русов писав: 

«Уже в конституционное время, в ХХ веке, на седьмом десятке своей жизни 
Н. В. Лысенко был арестован, о чем с изумлением узнали все читатели телеграмм в 
российских газетах…»241. 

Несподіваний арешт відбувся в лютому 1907 р., наступного дня Лисенко був 
звільнений з-під варти. Коментуючи цей факт, Русов риторично, але не без гумору 
запитував: 

«При наших нравах и обычаях самым лучшим критерием при решении вопроса о 
том, интересуется ли кто-либо общественными делами, не состоя в чинах администра-
тивного управления, кажется, может служить справка: подвергалось ли данное лицо 
арестам?» 

О. Лотоцький у спогадах так змалював постать «Українського Бояна» (заува-
жимо, що певні риси цього шкіца відрізняються від сприйняття Єфремова): 

«З видатніших людей згадуваного часу встає в пам’яті характерна незабутня для 
тих, хто знав її, постать Миколи Виталієвича Лисенка. Не складна се натура, вся пе-
ред очима - ясна, чиста, як кришталь. Ледве чи можна додати щось річевого до тих 
характеристик, що вже їх подано про сю видатну особу нашого національного життя. 
Артист милостю Божою, він жив більш емоціями чуття, і трудно сказати, який обсяг 
чуття більш опановував його, - чи властиве його артистичній натурі чуття художнє, чи 
почуття українського патріотизму. І сама художня його праця набирала колосального 
значіння власне для української справи, бо вкладав він у неї безмежну силу патрі-
отичного переконання та посвяти. З сього святого - инакше не можна його назвати 
- джерела черпав він завше молоду силу для неослабної і нелехкої, в тих обставинах, 
праці… Як театр, так і концерти Лисенка були тріумфом українського мистецтва, 
елементарністю ж свого значіння та приступністю зрозуміння впливали на тодішнє 
громадянство тим більше, що театр та концерти се були тоді власне єдиною формою 
зовнішнього вияву українського національного життя, бо такі конечні його чинники, 
як школа, книжка, преса, публічні громадянські організації, - були для українців 
заказані. Лисенко глибоко розумів творчу силу впливу української пісні і присвячу-
вав творчості пісенній свої сили не лише з художнього почуття, але й з патріотичного 

239  [Єфремов С.]. [Рец.]: Г. Коваленко-Коломацький (Гр. Сьогобочний). Спогади про Миколу 
Віталієвича Лисенка. Рада. 914. № 6. 9 января (23 січня). С. 4.

240  Русов О. О. Щоденники та спогади. С. 265.
241  Русов О. О. Щоденники та спогади. С. 275-276.
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обов’язку. […] В життю громадському виявляв Лисенко горіння великого чуття. В кож-
ну справу, якою він займався, вкладав він не тільки працю, але й душу, і се надавало 
тій праці значіння творче. Коли не могли відбутися ніякі публічні збори з українським 
забарвленням, такі збори, - правда, в обмеженому складі, - відбувалися в просторому 
помешканню Лисенка. Зокрема, традиційно відбувалися в його хаті Шевченкові ро-
ковини, де збіралося біля 50 людей, аж доки не можна було перенести ті роковини 
в Літературно-Артистичне Товариство, засноване при участі Лисенка літературними 
родинами Старицьких та Косачів. ... В такому ясному світлі стає в пам’яті постать М. 
В. Лисенка, що в спогадах про неї спочиваєш, наче під вражінням теплого погожого 
ранку. Чарівна людина, великий художник, він разом був невтомним громадянином, 
що в нашому національному життю одіграв провідну ролю попліч з Антоновичем і 
Кониським»242.

Окрема книжка «Записок УНТ в Київі» (1913, том 11) була присвячена «не-
забутній пам’яті М. Лисенка» й містила статті М. Грушевського, І. Стешенка та 
О. Русова. Останній написав розвідку «М. Лисенко - науковий дослідник законів 
української музики» (с. 15-24). Русов на підставі наведених фактів такими знамен-
ними рядками завершував свій текст:

«Подякуємо ж і ми, що членом нашого Українського Наукового Товариства був 
наш незабутній небіжчик, який не вважаючи на те, що природний його хист і талан 
тягнули його до композиторства, ніколи не одмовлявся од наукових праць, коли об-
ставини громадянського життя давали спроможність мати надію, що наука в нашому 
краї може простувати до розвитку. […] І тепер ми можемо твердо сказати, що Лисенко 
не тільки творив свої романси, думи, пісні, опери, а був і закладачем науки про укра-
їнську музику, тим вищим від таких других дослідників у сій сфері, як Лярош, Стасов, 
Сокальский, Сєров, Кюї, що здобуті науковим аналізом закони, втілив в свої безсмерт-
ні твори».

В підсумку усталився комеморативний образ М. Лисенка як зразкового укра-
їнського громадянина-патріота, який багато натерпівся за свою працю для україн-
ського народу, стільки виявив «сили переконання, залізної волі та глибокого патрі-
отизму, що це ставить його в ряди героїв людського духу» (так писав про нього його 
родич і свідок цілого життя Михайло Старицький).

Ще одна неординарна постать із «славної плеяди» старогромадовців, яка 
притягала спостережливий погляд С. Єфремова й надихала його публіцистичне 
перо - це український мовознавець, етнограф, публіцист, громадський діяч Кость 
Петрович Михальчук (21 грудня 1840 р., с. Зозулинці, Бердичівський повіт, 
Київська губернія - 7 (20) квітня 1914 р., Київ).

Син польського шляхтича і кріпачки. Виховувався в домі батька. Навчався 
у 1859-1861 рр. на історико-філологічному факультеті університету св. Володимира, 
де разом з В. Антоновичем і Т. Рильським заснував гурток «хлопоманів». Змушений 
покинути навчання, жив на Житомирщині, кілька разів арештовувався за просвіт-
ницько-агітаційну діяльність серед селянства і зв’язки з польськими повстанцями. У 
1869-73 рр. бухгалтер цукроварні Товариства «Яхненко-Симиренко» в м. Городище. 
Від 1873 р. у Києві, головний бухгалтер і зав. головної контори Товариства Київського 
пивоварного заводу (до 1914). Член Київської (Старої) Громади, в 1873-76 рр. - член 
Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. Основоположник 
наукової української діалектології («Наречия, поднаречия и говоры Южной России»). 
242  Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 1. С. 189-192.
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Уперше розробив класифікацію української мови на основі визначення мовних ознак 
її різновидів і описав їх, 1871 р. склав першу мапу діалектів. 1899 р. вперше створив 
програму для збирання українських діалектологічних матеріалів. Автор праць з гене-
зи української мови,  історичної фонетики й морфології. В 1908-14 рр. - відповідальний 
редактор «Записок Українського наукового товариства в Києві» (т. 1-13). Дійсний член 
НТШ, Українського Наукового Товариства у Києві, Історичного Товариства Нестора-
Літописця. член-кореспондент Імператорської Петербурзької АН.

Заробляти на життя Михальчук мусив буденною рутинною працею бухгал-
тера на пивоварні, і його службове оточення навіть не підозрювало, людина яких 
розумових здібностей серед них щоденно працює; домашнє ж оточення, зокрема 
дружина Костя Петровича, не співчувало його «українофільству» та громадським 
інтересам. Цьому видатному вченому й «мученику гросбуха» С. Єфремов присвя-
тив в березні 1914 р. статтю в газеті «Рада», а в квітні 1914 р. - в газеті «Киевская 
мысль» (див. додаток Б)243. 

З майстерністю та водночас небайдужим пером Сергій Олександрович пока-
зав трагічні протиріччя людської та наукової долі К. Михальчука. Оскільки укра-
їнська та російськомовна версії статей Єфремова різняться між собою (Єфремов 
ніколи не подавав до друку абсолютно однакових текстів на «задану тему»), розгля-
немо окремо кожну з публікацій.

В нарисі «Під тяжким хрестом (пам’яти К. П. Михальчука)» Сергій Єфремов 
писав:

«40 день минуло од смерти К. П. Михальчука. Свого часу мені не довелося кинути 
грудку рідної землі на його могилу, то нехай хоч цих кілька слів будуть виразом тієї 
глибокої пошани, що вміла до себе збудити ця щедро обдарована й не по заслугам 
скромна та лагідна людина.

Серед свого покоління небіжчик, як відомо, вибрав свою власну постать і цілий 
вік обробляв її, скільки снаги було, в умовах надзвичайно тяжкого й прикрого для 
вченої людини істнування. Справді, робити рахунки, коли тягло до вченої роботи коло 
мови рідного народу, сидіти над гросбухом, коли душа прагнула втіхи од високої нау-
кової творчости, знати тільки контору пивоварного заводу, коли справжнє місце було в 
університетській авдиторії - це ж суща трагедія! І її Михальчук зазнав навіть більше, 
ніж хто інший з його однолітків, якими вередлива доля взагалі кидалася досить хи-
мерно; він був виключно з цього боку нещасливий навіть серед таких «попів без пара-
фії», як небіжчики Житецький, Чубинський тощо. Останні все ж таки ближче стояли 
до справжньої сфери своєї діяльности, принаймні не знали тієї ремісничої конторської 
роботи, над якою десятки років довелося сушити себе Михальчукові. І коли ми згада-
ємо тільки обставини цієї роботи, то не будемо дивуватись, що так мало праць лишив 
по собі небіжчик. Контора заїла його й не дала йому розгорнутися на повну міру своєї 
сили. Гросбух ревнивий - він не терпить коло себе таких конкурентів, як філологія, 
він усього чоловіка вимагає собі й тільки собі. І коли Михальчук буквально відкрадав 
у свого ревнивого володаря скупі хвилини замість спочинку на наукову роботу, коли 
цілий вік мусив обертатися серед людей, з якими не мав про що говорити, й не бачи-
ти інших, до яких спільні інтереси тягли непереможною силою, - то зважте, лишень, 
скільки справді витривалості треба мати й невгасимого огню в душі, щоб не спитися 
отим самим пивом, якому мусив він служити. Так само як повинна була палати у його 

243  Єфремов С. Під тяжким хрестом (пам’яти К. П. Михальчука). Рада. 1914. № 110. 17 марта (29 
березня). С. 2.; Ефремов С. Бесприходный ученый (Памяти К. П. Михальчука). Киевская мысль. 1914. 
№ 100. 12 апреля. С. 3.
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віра в діло, щоб не занехаяти його і після каторжної праці у себе там, у конторі, студію-
вати ще основи рідної мови та установляти її закони, піддаючись єдино висловленому 
виразно велінню духової натури. І це все було у Михальчука, і цим він тільки жив у 
своєму інтимному житті»244. 

«В своей родной литературе и искусстве, - писав Михальчук в своєму «Открытом 
письме к А. Н. Пыпину», і це не тільки громадська, а й особиста його сповідь, - мы 
находим самих себя, свою собственную жизнь, свою интимную бытовую и природ-
ную обстановку, свои неподдельные нравы, идеалы и вкусы, свою живую душу - 
своего многострадального гения народного. Сквозь призму произведений нашего 
национального творчества мы лучше, непосредственнее видим и ощущаем живую 
личность человеческую, созерцаем мельчайшие биения ее жизненного пульса, вол-
нуемся малейшим трепетом ее житейских радостей и печалей и глубже проникаем 
умом в самые заветные мысли, стремления и чаяния человечества». От які думки 
родились там, над гросбухом, от що рятувало небіжчика од гіркої його долі - бути 
тільки справним бухгалтером на пивоварному заводі, коментував Єфремов245.

Визначаючи місце й роль свого «героя» у мережі соціальних комунікацій 
українського руху, Єфремов в контексті «біографії поколінь» робить влучну порів-
няльну характеристику постатей «шістдесятників»: 

«Були у нас могучі люде з натурою трибунів, що глаголом палили серця, що бли-
скучим сяйвом освітлювали минуле й сучасне рідного народу, що живим словом про-
повідали, як ті високі ідеали, якими живе людськість, прикладати на рідному грунті. 
Такий був Пильчиков, Смоленський, почасти, може, Житецький. І коло них завжде 
було людно, до них ішли вчитися, кожне слово їхнє на лету хапали, впиваючись висо-
кими речами. Були й скромні працьовники, що краще почували себе не на людях, а в 
робочому кабінеті за науковою працею, що так само нові розкривали обрії перед дум-
кою людською. Такий був Антонович, що теж зробився вчителем поколіннів...»
Але Михальчук не належав ні до тих, ні до других, зауважує автор нари-

су. «Зробитись трибуном рідної справи не давала йому його тиха, м’яка й лагід-
на, скромна вдача; з кабінету ж одтягала його контора, що зробила його сущим 
мучеником гросбуха». В той же час публіцист висловлював впевненість, що «ми 
зможемо оцінити ту величезну трагедію, що носив у грудях цей чоловік, зможемо 
зважити й вагу того хреста тяжкого, який довелось йому цілий свій вік двигати 
на собі» і зваживши, з пошаною схилитися і перед нечисленними його науковими 
працями, і перед його чистою пам’яттю, і перед отим, нарешті, «тяжким хрестом 
його самотнього життя»246. 

В російськомовній статті С. Єфремов розповів читачам історію гуртка «хлопо-
манів» та позначив місце Старої громади в «національному відродженні» україн-
ського народу. Акцентував окремо на ролі К. П. Михальчука, як останнього діяча, 
що пішов із життя з того «славного гуртка», який більш ніж півстоліття тому підняв 
тут, у Києві, гасло «українського відродження». 

«В 1859 г., когда пред юным украинским поколением, воспитанным в польских 
традициях и принадлежавшим к одной из «гмин», встал во всей остроте вопрос: куда 
идти? - была произнесена знаменитая декларация: «Я пойду туда, куда пойдет мой на-
род, а народ этот - украинский». Среди юношей, нравственно подписавшихся под этим 

244  Єфремов С. Під тяжким хрестом (пам’яти К. П. Михальчука). Рада. 1914. № 110. 17 мая (29 
травня). С. 2.

245  Там само.
246  Там само.
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заявлением, был и 19-летний Михальчук. Ему же, если верить своего рода преданию, 
принадлежала и самая мысль о возврате к родному народу, - та мысль, которая впо-
следствии с такой силой и выпуклостью была формулирована покойным Антоновичем 
в его замечательной «Исповеди». Тесно сплоченный кружок близких товарищей-право-
бережцев (Антонович, Рыльский, Михальчук, Познанский, Панченко, Беренштам), к 
которому немного спустя примкнули левобережцы (Житецкий, Драгоманов, Лысенко, 
Чубинский и др.), сделался ядром старейшей организации на Украине, записавшей 
себя неизгладимыми чертами в историю украинского возрождения»247. 

Спочатку, зазначав Єфремов, була декларативна заява про необхідність 
йти з рідним народом, про те, щоб перестати бути «паразитами на його землі», 
потім розгорнулася практична робота задля народної освіти (недільні школи, 
популярна література), далі йшла наукова діяльність, шо спричинила повний 
перелом у поглядах на український народ (Південно-Західний відділ імпера-
торского Російського Географічного товариства, «Киевская старина»), нарешті, 
настала доба підведення академічних підсумків у вчених установах - такими, 
підкреслював Єфремов, були ті етапи, якими пройшов К. П. Михальчук. Він 
обрав своєю спеціальністю філологію і в цій галузі був видатним авторитетом, 
до думок якого прислухався вчений світ і з яким рахувалися академіки. Перша 
його наукова праця «Наречия, поднаречия и говоры Южной Руси в связи с на-
речиями Галичины» (1878) стала основою української філологічної науки, за-
клавши «тверді підвалини» для класифікації українських діалектів і говірок. 
Роботи Михальчука слугують і досі джерелом, з якого дістають матеріал пред-
ставники університетської науки для своїх курсів, підкреслював публіцист, і 
разом з тим являють собою джерело гарячої любові до батьківщини, зігріте тим 
«хвилюючим романтизмом», яким була забарвлена юнацька смуга життя са-
мого автора. Національне для цього широкого розуму не тільки не заступало 
собою людського, а - навпаки, до нього призводило, як до останньої інстанції 
людської. М’який і гуманний, Михальчук завжди освітлював цими якостями і 
свої багатющі спогади про минуле рідного краю, якими, «хвилюючись і квапля-
чись», він любив ділитися з молодими слухачами. С. Єфремов постійно звертає 
увагу читача на той факт, що знаний фахівець, до думок якого прислуховува-
лись академіки, ніколи не належав до офіційного вченого цеху, лишався вче-
ним «без парафії», і в цьому полягав сумний і фатальний парадокс життєвої 
долі Михальчука («Залишитися істинно вченим в конторі пивоварного заводу 
і над гросбухом думати про долю рідного народу», - так визначив цю колізію 
Єфремов).  

«Обычная у нас гримаса действительности заставила этого талантливого чело-
века тратить свое драгоценное время, сушить свой выдающийся ум и чуткое сердце 
над конторскими отчетами и гроссбухами. В этом отношении покойный разделил 
судьбу многих своих товарищей, подобно им, всю жизнь оставшись, по крылато-
му выражению Житецкого, ученым «без парафии», бесприходным, бесприютным 
официально возделывателем той настоящей науки, от которой с гордостью отво-
рачивается официальная наука с ее табелью о рангах. И если это обстоятельство 
фатальным образом отразилось на количественной стороне трудов покойного, то 
оно же придаёт им, может быть, исключительную нравственную красоту и ценность. 
Остаться истинно ученым в конторе пивоваренного завода и над гроссбухом думать 
247  Ефремов С. Бесприходный ученый (Памяти К. П. Михальчука). Киевская мысль. 1914. № 100. 

12 апреля. С. 3.
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о судьбах родного народа - это уже одно показывает, какую сильную, яркую и цель-
ную личность потеряли мы в покойном К. П. Михальчуке»248.

Ще одна неповторна постать із когорти «українських шістдесятників», яка не-
одноразово притягала погляд С. Єфремова-публіциста - це Тадей Розеславович 
Рильський (2 січня 1841 р., с. Ставище, Сквирський повіт, Київська губернія - 
25 вересня 1902 р., с. Романівка, Сквирський повіт, Київська губернія) - діяч 
Київської (Старої) громади, етнограф, публіцист, батько видатного поета Максима 
Рильського.

Походив із родини заможного польського поміщика. 1862 р. закінчив історико-фі-
лологічний факультет університету св. Володимира. Захопився рухом «хлопоманів», 
згодом долучився до української студентської громади, лідером якої був В. Антонович. 
Цікавився політичною економією і соціально-культурною історією. Перша його публі-
кація - стаття «З правого берега Дніпра» в журналі «Основа» (1861, кн. 2), присвя-
чена аналізу становища селян та пошуку оптимальних форм аграрного виробництва. 
Успадкувавши родовий маєток та захопившись ідеями утопічного соціалізму (Р. Оуен, 
Ш. Фур’є), Рильський оженився на дівчині-селянці, роздав селянам маєток, дозволив 
розібрати палац на будівельні матеріали, а сам жив у звичайній хаті. Заснував народ-
ну школу, викладав у ній. Його «мужикофільське» поводження викликало з боку сусі-
дів-поміщиків звинувачення в неблагонадійності. Соціальні та національні погляди 
Рильського найбільш повно викладені в праці «До вивчення українського народного 
світогляду» (1888), економічні - в «Студіях над основами розкладу багатства» (ЗНТШ, 
1892-93). У 1918 р. під час революційних подій під впливом більшовицької пропаганди 
селянами було маєток Рильських розграбовано, родину його вигнано, архів та бібліо-
теку знищено249. 

Іван Франко писав у 1902 р.: 
«Подаючи в отсьому н[омері] Л[ітературно]-н[аукового] вісника портрет пок[ійно-

го] Тадея Рильського, достарчений нам ласкаво д. Єфремовим із Києва, ми до некроло-
га його, поданого в попередній книжці, бажали би докинути ще кілька слів. Мені дове-
лося всього раз, у р. 1885 за мого побуту в Києві бачити пок[ійного] Рильського. Було се 
в невеличкім українськім товаристві, в якім, окрім Рильського, був його щирий, давній 
приятель В. Антонович, д. П-нко і ще дехто. Товариство зібралося досить пізно вечо-
ром; пішла оживлена, палка розмова про загальні, для всіх дорогі справи. … Потім 
пішли уваги українців, далі спомини з минулого, з часів «Основи», - і швидко загальна 
розмова перейшла в діалог двох бесідників, двох українських Діоскурів - Антоновича 
й Рильського. … незвичайно симпатичне враження від особи Рильського лишилось у 
мене назавсігди. Було щось м’яке та меланхолійне в його поставі, в обрисах лиця, в го-
лосі. В розмові він не запалювався, не піднімав голосу; говорив плавно й рівно, гарною 
українською мовою. Тоді я не чув нічого про його економічні студії; навпаки, читаючи 
його статті в варшавськім «Glosie» та «Киевской старине», я все думав, що у нього був 
чималий белетристичний талант і з нього був би коли не повістяр, то добрий мемуа-
рист. От тим-то великою несподіванкою для мене була його праця по теорії сусп[ільної] 

248  Там само.
249  Праці, листи та матеріали до життєпису Рильського надруковані в збірнику: Тадей Рильський. 

«В житті ніколи неправді не служив / Упоряд. М. Г. Рильський. Автор передм. та комент. Н. М. Поляк.. 
Київ : «Успіх і кар’єра», 2013. 576 с. Подано бібліографію його праць, хронологію життя, листи до 
П. Житецького й Б. Познанського, виїмки зі слідчої справи 1861 р., посвяти І. Франка, М. Грушевського, 
І. Чуприни, Г. Лазаревського. Передрукована стаття С. Єфремова «Пам’яті Тадея Р. Рильського» (с. 498-
500), друкована свого часу в «Раді» (25 вересня 1908 р.). 
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економії, з якою він виступив у «Записках» нашого товариства… Не диво, що ся праця 
покійника, яка, певно, стоїла йому немалого труду, не була скінчена і не знайшла ніде 
симпатичного відгуку. Не як учений-економіст, а як високоідеальний чоловік і чесний 
характер, як один із немногих поляків, що цілим своїм життям доказали серйозність 
своєї любові до рідної України й її народу лишиться Т. Рильський живим у нашій 
пам’яті»250. 

В статті до 6-тих роковин Т. Рильського Єфремов писав: «Сьогодні минає 
шість років од дня смерті одного з найцікавіших людей на Україні за останні 
десятиліття…» Коротко виклавши факти біографії, згадав про те, що поряд з В. 
Антоновичем Рильський пішов свого часу «проти течії», переформулював свою на-
ціональну ідентичність та обрав шлях, нетиповий для багатого польського шлях-
тича Правобережної України. Єфремов вважав (і, мабуть, цілком слушно), що 
Рильському у зрілі роки прийшлось навіть тяжче, ніж В. Антоновичу. «Товариш 
його учений з імям та європейською популярністю вже цим своїм становищем убез-
печений був трохи од тих несподіванок, які так часто руйнували й руйнують наше 
життя людей, як не тільки про себе думають і дбають. Рильському у його скромній 
ролі культурного діяча десь у закутку було далеко більша небезпека впасти у бурю 
зненависті, що кругом сичала… На Тадея Рильського летіли доноси за доносами за 
те, що він, пан і дворянин, поводиться добре з селянами…»251

В пропам’ятній статті до 10-х роковин смерті Т. Рильського С. Єфремов ре-
льєфно змалював у порівняльному аспекті образи двох друзів - В. Антоновича і 
Т. Рильського, у минулому «хлопоманів», репрезентуючи їх як типових представ-
ників своєї генерації: 

«Дві людини найповніше і найяскравіше репрезентують у нас покоління україн-
ських діячів 60-х років - Антонович і Рильський. Немов класичні близняти - Кастор і 
Полукс разом з’явились вони на обрію українського життя, разом пройшли свою путь 
життьову, разом і над одним ділом рука в руку працювали, хоч кожен з їх обібрав 
собі іншу ділянку на ниві тієї праці. Антонович був заступником української ідеології 
тих часів, його діяльність, организатора і політика, була широко відома на Україні 
серед свідомих національно людей, він був привідцею і, коли хочете, прапором ідеї. 
Рильський обрав собі ніби вужчу ділянку - чисто практичної роботи серед того само-
го українського селянства, во ім’я якого товариші зреклися «лакомства нещасного» в 
пануванні і звернули на шлях бідного сучасним, та на майбутність багатого народа. 
Проте популярність Рильського серед свідомих елементів на Україні була не менша 
за популярність його славетного товариша: він теж був прапором практичного оправ-
дання української ідеї. Антонович і Рильський - два наймення, спаровані за життя, 
вічно стоятимуть у парі і в історії українського руху, як імення заступників двох сторін, 
але одного діла - національного відродження українського народу та простування його 
по шляху поступу до щиро людського щастя. За життя нерозлучні думками, вони і 
по смерти йтимуть поруч на сторінках історії нашого відродження, освітлюючи своїм 
моральним сяйвом той шлях, що проказували людям кращими сторонами своєї діяль-
ности»252.
250  Франко І. Над свіжими могилами. Пам’яті Тадея Рильського / Франко І. Зібрання творів у 

50-и томах. Київ: Наукова думка, 1986. Т. 47. С. 289-290.
251  Єфремов С. Пам’яті Тадея Р. Рильського / Тадей Рильський. «В житті ніколи неправді не 

служив / Упоряд. М. Г. Рильський. Автор передм. та комент. Н. М. Поляк.. Київ : «Успіх і кар’єра», 2013. 
С. 498-499.

252  Єфремов С. Людина, з якої «нічого не вийшло». Пам’яти Т. Рильського ( ╊ 25 сентября 1902 
року). Рада. 1912. № 218. 25 вересня (8 жовтня). С. 2-3.
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На початку свого свідомого життя Рильський являв тип «кающегося дворя-
нина». Але з каяттям він покінчив швидко, рішучо й радикально, звернувшись до 
практичної роботи на українському ґрунті, серед українського люду. Оселившись 
по закінченні університету на селі, 40 довгих років Рильський невтомно працював 
для того села, був селянам за вчителя, адвоката, порадника і разом за товариша, 
який ніколи не давав почути свою перевагу й вищість. С. Єфремов переказує зі 
слів О. Юркевича розмову Т. Рильського зі своїм малим сином. Цю «характерну 
дрібничку» Юркевич чув од самого Рильського.

«Іде він якось селом з синком, п’ятилітнім хлопчиком. Ідуть і, звичайно, балака-
ють.

- Тату, - питає хлопчик, - скажи мені: ти вчився в гімназії?
- Учився, сину.
- Ну, і що ж - скінчив?
- Скінчив.
- Ну, то ти може і в університеті був?
- Був.
- І, може, університета скінчив?
- Скінчив.
- То чому ж з тебе нічого не вийшло?»253

Звідси й назва єфремовського есею - «Людина, з якої “нічого не вийшло”». Але, 
на думку С. Єфремова, справжня заслуга Рильського в тому й полягала, що з його 
в буденному розумінні цих слів «нічого не вийшло». Талановитий, розумний, ши-
роко освічений, з великими зв’язками й перспективою доброї кар’єри - він мав усі 
шанси зайняти визначне становище, але «свідомо нехибною рукою одсунув од себе 
всі спокуси світові і став на той шлях, на якому - він знав це - з його і не могло 
«щось вийти». 40 літ, день у день, невпинної праці коло освідомлювання й підняття 
добробуту рідного сіла…» Єфремов постійно акцентує на ролі етичного чинника 
в житті Т. Рильського і невипадково завершує текст словами про те, що «такими 
людьми ще тільки й держиться правда на світі...»254

Для педагогічного журналу «Світло» С. Єфремов підготував статтю про просвіт-
ницьку діяльність Т. Рильського, розповів про перший колективний виступ 1862 
р. педагогічних сил на захист права вживання української мови в школі, в якому 
взяв участь і герой його нарису, про створену ним народну школу в Романівці, запо-
чатковану «науку для дорослих», бібліотеку й народні читання. Зачинає Єфремов 
статтю зі змалювання доби, захоплюючись ентузіазмом, який охопив тогочасну не-
численну українську інтелігенцію. Знову ж таки - Т. Рильський постає зі сторінок 
єфремовського тексту як «один з найвизначніших» представників «людей 1860-х». 
Вірогідно, Сергія Олександровича вражала моральна сила цієї особистості, відсут-
ність честолюбства й бажання слави, вірність ідеалам молодих літ, єдність слова 
й діла, уміння досягати непоказними, але практично корисними «малими справа-
ми», мети життя - служіння народові.

«Початок 60-х років на Україні позначився найбільше тим, що свідомі з націо-
нального погляду люде пильно заходились коло культурної роботи на користь рідного 

253  Див.: Юркевич О. Спогади минулого. VI. Рильський. Рада. 1908. № 219. 25 сентября (8 листо-
пада). С. 2-3.

254  Єфремов С. Людина, з якої «нічого не вийшло». Пам’яти Т. Рильського ( ╊ 25 сентября 1902 
року). С. 3.
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народу. Впали кайдани кріпацтва, простий народ випростав був занімілі члени, треба 
було йому нову дорогу проказати до правдивого шиття, треба було дати поживу духо-
вим запитам, виховати майбутніх громадян. І от свідомі люде беруться до цієї роботи, 
культурні завдання ставлючи на першу чергу. Вивчення народного побуту, недільні й 
вечірні школи, популярна література для народу, виховання вчителів для народних  
шкіл і т. п. - ось які були практичні заходи, що на них поверталась тоді енергія укра-
їнців, хоча так вони ще тоді себе й не звали. Це були культурні діячі переважно, що за 
безпосередньою черговою роботою просвітньої природи свідомо ухилялись од ширших 
і дальших перспектив, одсовуючи геть політичні завдання. Ця аполітичність і нахил 
до культурної праці одбилися й на дальшій роботі українських шестидесятників; ті ж 
таки риси позначили собою діяльність і одного з найвизначніших з-межи їх - Тадея 
Рильського, десяті роковини смерти якого припадають саме на цей рік»255.

Ще один із «хлопоманів», про якого з симпатією й пієтетом писав С. Єфремов 
- це Осип В’ячеславович Юркевич (30 січня 1855 р., с. Криве, Сквирський повіт, 
Київська губернія - 11 листопада 1910 р., Київ, похований в с. Криве, Сквирський 
повіт, Київська губернія), лікар і громадський діяч.

Із родини дрібного поміщика, поляка та католика. Навчався в одній з київських 
гімназій, у 1876 р. вступив на медичний факультет університету св. Володимира, який 
закінчив у 1881 р. Під час навчання перебував під впливом діячів Київської (Старої) 
громади (В. Антонович, Т. Рильський, С. Познанський), що наклало відбиток на всю 
його подальшу діяльність. Був прийнятий до Старої громади. Здобувши диплом лікаря, 
поїхав до Харкова і почав роботу за фахом. Згодом, щоб бути ближче до рідних місць, 
працював лікарем на цукровому заводі Сетгофера в містечку Корнін Сквирського пові-
ту. На початку 1900 р. остаточно оселився в рідному селі. У своїй громадській діяльно-
сті серед сусідів-селян пропагував ідеї кооперації. Створив у 1901 р. ощадно-позичкове 
товариство, що об’єднувало 522 селянина Сквирського та Радомишльського повітів. 
Піклувався школою у Кривому та її учнями, часто надаючи їм матеріальну допомогу. 
У 1906 р. був заарештований. Матеріально підтримував українські видання. Разом з 
В. Липинським готував до друку видання «Z dziejow Ukrainy». Щирі стосунки єднали 
його з Т. Рильським та його родиною, після смерті Т. Рильського був опікуном його 
сина Максима, в майбутньому видатного українського поета. Його власний син - то 
відомий український соціал-демократ Лев Юркевич (Рибалка). В останні роки життя 
д-р Юркевич виступив на ниві українського письменства («Сучасні сільські малюнки»). 

«Редакція «Ради» з невимовним жалем сповіщає»... - так розпочав свою про-
пам’ятну статтю С. Єфремов.

«Господи, та доки ж воно? - хочеться крикнути, читаюче цю лиховісну оповістку 
про нову втрату. Що це за смуга така смертельна зайшла над нами, з якої ніяк вибор-
сатись ми не можемо? Один по другому, один по другому... Не встигне затихнути біль 
по одній втраті, як нова настигне, немов якась пошесть проноситься над нами, вигля-
даючи собі все нових і нових жертв. І, може, найгірше в даному разі те, що все склалося 
так нагло, так безглуздо-несподівано. Кілька день тому Юркевич був між нами, як зви-
чайно, веселий, говіркий, жартовливий; нікому й через голову не переходила думка, 
що це вже «обреченний», що вже не довго йому ряст топтати на рідній землі. І раптом, 
як довбнею по голові - «доктор помер»... Просто до пам’яті не прийдеш од цієї звістки. 
Трудно думки зв’язати до купи, важко писати про цю свіжу несподівану втрату».
255  Єфремов С. На певній дорозі (Пам’яті Т. P. Рильського) (1902 - 1912). Світло. 1912. Кн. 2. С. 

22-25.
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Єфремов нагадував читачам, що О. Юркевич належав до «старшого з тепе-
рішніх покоління наших діячів». Це був «один з небагатьох колись заступників 
так званих тепер «українців польської культури», яких гаряча любов до народу 
одірвала од блискучого становища й перевела до табору темного й забитого «хлопа» 
українського». Великий приклад і безпосередній вплив Антоновича та Рильського, 
їхня концепція про «плантаторство» і справжню любов до народу не проминула 
марно, бо найбільш чутливі люди поміж польської молодді, й Осип Юркевич серед 
них, перейнялись відчуттям своєї вини перед українським народом та бажанням 
ту вину заплатити. 

«Такі люде, ставши перед судом власної совісти, не могли видержувати своєї 
культурної самотности і рвали зв’язки з шляхетним минулим, з близьким колом лю-
дей і рідні - рвали не оглядаючись, навіки, безповоротно. Українство, праця на користь 
справжнього народу з його конкретним лихом, було єдиним способом для таких людей 
задовольнити свою бунтовливу совість і знайти спокій для душі. Глибокий, не симу-
льований демократизм їх проказував їм єдину стежку - разом з українським народом, 
і, раз на ту стежку ступивши, вони вже йшли нею до кінця»,

 - формулює етико-культурне кредо цього покоління та окреслює процес пе-
рекодування ідентичності О. Юркевича Єфремов. Про теорію «вини» еліти перед 
народом, втрату нею свого коріння, полонізацію чи  русифікацію, публіцист прони-
кливо пише наступним чином:

«… наша історія багато давала нам сумних і невимовно болючих моментів, коли 
вищі класи на Україні поголовно тікали од свого народу, пристаючи то до того, то до 
іншого табору переможців. Але вона давала і дає також і надзвичайної моральної кра-
си приклади, як заступники тих класів повертаються назад до народу, переймаються 
його інтересами, як своїми, - і це показує живу силу українства, що виступає творчим 
фактором на шляху людської думки і поступу, що рятує людей з високо розвиненими 
потребами чести і совісти од мизерії й гидоти сучасного життя. Треба тільки бути імен-
но такою людиною з високо розвиненим почуттям чести і совісти. Юркевич був такою 
людиною і совість його підказала йому найкращий вихід з ненормального становища 
вищих класів на Україні. В цьому надзвичайна громадська вага людей цього скла-
ду»256. 

Але, продовжує Єфремов, з Юркевича була й «просто гарна, надзвичайно по-
чутлива людина, що якось притягала до себе людей, і простих, і освічених, щирістю 
і безпосередністю своєї натури. Розмовляти з «доктором», як звали його всі знайомі, 
було високою втіхою, товаришування з ним давало велику радість безпосередніх 
стосунків з надзвичайно багатою натурою». Привертає увагу публіциста й пробле-
ма взаємодії поколінь, тому він зазначає, що не зважаючи на свій немолодий вік, 
Юркевич «якось умів знаходити в своїй душі такі струни, що бреніли назустріч 
усім питанням часу», і через те він легко міг сходитися з молоддю, перейматись її 
запитами, інтересами й потребами. «Це була вічно молода душа, що немов не почу-
вала на собі ваги літ і молодою лишилась до самої смерти». Характерно й те, коли 
і як виступив Юркевич на ниву письменства. Чоловік, що не торкався пера замо-
лоду, раптом береться за його, коли тільки повстала українська преса, і дає цілий 
ряд пів-белетристичних, пів-публіцистичних нарисів, що показують у йому і бага-

256  Єфремов С. Пам’яти О. Юркевича. Рада. 1910. № 258. 13 ноября (26 листопада). С. 1.
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тий запас життєвих спостереженнів, і великий досвід, і літературний хист (частину 
цих начерків зібрано в книжці «Сучасні сільські малюнки»). Нарешті, Єфремов 
наголошував, що широкі круги українського громадянства знали й цінили його 
за «подвиг його життя, за щире серце, за гострий розум, які віддав небіжчик на 
службу рідному краєві...»257

У тому ж таки числі «Ради» Єфремов вмістив без підпису некрологічну замітку 
«Пером земля», де згадав мартиролог втрат українства за останні роки:

«Знов і знов...
Знов смерть, ще свіжа втрата, нова щербина серед працьовників на українській 

вбогій ниві, що цього року й так зазнала вже досить болючих ударів. За Кропивницьким 
поліг Грінченко, далі Доманицький, тепер прийшла черга на Юркевича... Сиротіє 
наша нива, кидають її найкращі сили і квітчають рядами могил рідний край. Здається, 
що далі на могили такі тільки й буде багата Україна, що вона сама перетвориться 
швидко на одну велику могилу, де сплять невичерпані сили хисту, розуму й добра, що 
не встигли виявити себе повною мірою за життя...»258

Ключова думка Єфремова була, однак, не лише в жалях та сумі, а в тому, що 
українська організована спільнота повинно згуртуватися і виконати працю, які не 
встигли зробити небіжчики, тобто улюблена його формула «громадського боргу й 
повинності»: 

«… на ділі ці болючі удари тільки більш обов’язків накладають на живих, побіль-
шують їм роботу, але не здіймають її з них. Під час народного лихоліття та важких 
пригод сором кидати працю, сором спускати в безсиллі руки й опочивати на сумних 
думках та кволих міркуваннях. Праця не жде і хай нові руки підхвачують ті прапори, 
що несли до могили наші славні небіжчики.

Пером рідна земля дорогому товаришеві. Нехай нова могила - новим нагадом 
буде нам, живим, про наші обов’язки перед рідним краєм...»

Єфремов вияснив чинники соціалізації героя, звернувши увагу на той факт, 
що часи студентського життя, вплив В. Антоновича та Т. Рильського, що нахи-
лили його до українства та власним прикладом надихнули відмовитися від шля-
хетсько-польські традиції, товаришування з відомими заступниками тодішнього 
радикального руху зробили з Юркевича «пересвідченого демократа, що не раз 
практично доводив свою вірність демократичним принципам» (виключення з 
університету за розрухи, одбування тюремної кари 1906 р. і т. ін.). «Українцем-
демократом Юркевич прожив ціле життя своє, працюючи на громадському, а ос-
танніми часами й на літературному полі українства»259.

Історик і публіцист В. Липинський, представник молодошого покоління «укра-
їнців польської культури», надрукував польською мовою працю «Світлої пам’яті 
доктор Йосип Юркевич» (1912), де з’ясував витоки його світогляду, дружні відно-
сини з Т. Рильським та його громадську діяльність. Липинський твердив, що «ідею 
Йосипа Юркевича зрозуміли, його жертовна праця для батьківської землі не пішла 
намарно. І це визнання нехай надихає нас, осиротілих товаришів Померлого…»260.

257  Там само.
258  [Єфремов С.]. Пером земля. Рада. 1910. № 258. 13 ноября (26 листопада). С. 1.
259  Єфремов С.]. Пером земля. С. 1.
260  Липинський В. Світлої пам’яті доктор Йосип Юркевич / Липинський В. Повне зібрання тво-

рів, архів, студії. Т. 1: Суспільно-політичні твори (1908-1917) / Ред. кол.: Я. Пеленський (гол. ред.), 
І. Гирич та ін. Київ : Український письменник, 2015. С. 461-467.
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Привертала увагу С. Єфремова й постать бібліографа, літературознавця, ет-
нографа, мовознавця, перекладача, громадського діяча Михайла Федоровича 
Комарова (11 (23) січня 1844 р., слобода Дмитрівка, Павлоградський по-
віт, Катеринославська губернія - 6 (19) серпня 1913 р., Одеса, Одеський повіт, 
Херсонська губернія) - молодшого представника покоління «українських шістде-
сятників». 

Батько Маргарити, Богдана, Любові, Віри та Галини Комарових. Закінчив юри-
дичний факультет Харківського університету (1867). Зі студентських років захоплю-
вався збиранням українського фольклору. Працював адвокатом у Києві, Острогожську; 
з 1883 р. - нотаріусом в Умані, від 1887 р. - нотаріусом в Одесі. Літературну діяльність 
розпочав 1865 р. заміткою в «Екатеринославских губернских ведомостях» про два ва-
ріанти думи про Саву Чалого. Уклав «Бібліографічний покажчик нової української 
літератури (1798-1883)» (1883), «Библиографический указатель материалов для изу-
чения жизни и произведений Т. Г. Шевченко» («Киевская старина», 1886, № 3-5), «Т. 
Шевченко в литературе и искусстве: Библиографический указатель материалов для 
изучения жизни и произведений Т. Шевченко» (1903), «Библиографический указа-
тель музыкальной и литературной деятельности Н. В. Лысенко» («Киевская стари-
на», 1904, № 1), «Бібліографічний покажчик видань Котляревського, творів та писань 
про нього» («На вічну пам’ять Котляревському», 1904), збірник бібліографічних ма-
теріалів «Українська драматургія (1815-1906)» (1906), «До “Української драматургії”» 
(1912), альманах «Вінок Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських, 
білоруських і польських поетів» (1912), підготував «Матеріали для бібліографічного 
словника українських авторів» та «Бібліографічний покажчик українського друку» 
(рукописи не збереглися). Зібрані ним етнографічні матеріали вміщено у книзі «Нова 
збірка народних малоруських приказок, прислів’їв, помовок, загадок, замовлянь і 
шептань» (1890). Співукладач 4-томного «Словаря російсько-українського» (виданий 
у додатку до газети «Зоря», Львів, 1893-1898). Друкувався в часописах «Діло», «Зоря», 
«Правда», «Киевская старина», «По морю і суші». Після 1905 р. був одним з ініціаторів 
створення і першим головою товариства «Просвіта» в Одесі. Автор і видавець попу-
лярних книжок для народу. Особливої уваги заслуговують його розвідки, присвячені 
історії козацтва: «Оповідання про Антона Головатого» (1901), «Оповідання про Богдана 
Хмельницького» (1901), «Запорожські вольності» (1917). Переклав українською мовою 
«Тараса Бульбу» М. Гоголя, праці М. Костомарова «Нариси українсько-руської історії» 
(1886) й «Богдан Хмельницький» (1886). Опублікував віднайдені твори С. Руданського, 
В. Забіли, Є. Гребінки, К. Думитрашка, П. Гулака-Артемовського, О. Стороженка261.

У 1902 р. Єфремов присвятив М. Комарову нотатки «Ювілеї наших письмен-
ників», де згадав про 35 років його літературної праці та назвав «замітним трудов-
ником на нашій літературній ниві»262. У 1912 р. прорецензував видану Комаровим 
книгу «Збірка бібліографичного знадібку до історії української драми і театра за 

261  Докладніше див.: Закоханий в українське слово»: до 170-річчя від дня народження Михайла 
Комарова: зб. матеріалів / упоряд. Л. М. Бур’ян. Одеса, 2016. 517 с. (Серія «Одеса в іменах і докумен-
тах»); Швидько Г. К. Михайло Комаров і Катеринославщина. Дніпропетровськ: Національний гірни-
чий університет, 2011. 228 с.; Мисечко А. І. М. Ф. Комаров і Одеська «Просвіта». Записки історичного 
факультету. Одеський державний університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2000. Вип. 10. С. 178-185; 
Чмир С. Одеська громада в українському національному русі (кінець XIX - початок XX ст.). Південна 
Україна ХХ століття: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Вип.1 
(4). Запоріжжя, 1998. С. 109-110.

262  [Єфремов С.]. Ювілеї наших письменників. Літературно-науковий вістник. 1902. Т. XVII.  
Кн. 2. С. 15.
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1906 - 1912 рік. З додатками та поправками до «Української драматургії» до 1906 
року» та кваліфікував його цілком слушно як «заслуженого бібліографа», зазна-
чивши, що нова праця, як і попередня, повинна стати одним з найперших джерел 
до історії українського театру. Театром Єфремов надзвичайно захоплювався, тому 
написано цей відгук фахово263. 

В некролозі, надрукованому в газеті «Рада», С. Єфремов писав, що пам’ятає 
М. Комарова ще з часів навчання в Уманській духовній бурсі в другій половині 
80-х рр. ХІХ ст. як одного з місцевих «нотаблів» В подальшому йому пощастило по-
знайомитися особисто з тим «нотаріусом Комаровим», але перше дитяче враження 
про нього, як «про якийсь центр культурної роботи, не тільки не затерлося, але ще 
більш знайшло собі поживи од безпосередніх стосунків з ним». Єфремов намагався 
окреслити образ цього видатного діяча та акцентував, що заслуги таких людей 
«міряються не тільки тим, що вони встигли за життя зробити, а й тією атмосферою, 
яку творили вони круг себе, куди б доля не кидала ними. Скрізь, де доводилось 
їм перебувати, вони ставали осередком громадянства, збирали людей коло себе, 
керували ними й направляли на працю для добра рідного краю. І часто ця атмос-
фера громадськості захоплювала в себе навіть тих, хто далеко стояв од того осе-
редку й не почував на собі його безпосереднього впливу»264. Це вельми характерне 
для Єфремова зауваження - дійсно, життя таких книжних кабінетних людей, як 
М. Комаров, не занадто багате на зовнішні події, але інтелектуальна й мораль-
на наснага, які вони випромінювали, сприяла гуртуванню навколо них колекти-
вів однодумців. Не випадково М. Комаров сприймався сучасниками, поряд із Л. 
Смоленським, як один із дієвих лідерів Одеської громади. Про український патрі-
отизм Комарова Єфремов написав у виразних рядках (знову ж таки - репрезенту-
ючи його представника «людей 1860-х», найбільш активної частки цього нечислен-
ного гурту). А ще звернув увагу на здатність М. Комарова, як  і деяких інших його 
однодумців, творити «українську атмосферу» виховання громадянства «во время 
люте», розповсюджувати навколо себе «проміння чистої віри в рідну справу й гли-
бокого завзяття до неї, що робило велике чудо - порушувало серця й запалювало їх 
такою ж глибокою вірою в щасливу долю рідного краю».

«Справді, рідко можна стрінути людину, так переняту українською справою, як 
був Михайло Федорович. Належачи до покоління, на яке всією вагою впав відомий Lex 
Josephoviana, він був одним з тих небагатьох, що активно стріли заборону й витримали 
на собі перший удар. Вони не тільки не склали рук перед непереможними, здавалось, 
труднощами, не тільки не схитнулись і віри своєї не зрадили й не зневірились у рідній 
справі, а ще й іншим були за підпору й осередок, інших виховували й підтримували 
на важкому шляху українського діяча. Це проміння, що вони розпускали круг себе, 
неможливо тепер зміряти. Далеко лекше визначити їхню ролю з тих літературних 
праць, які вони полишили по собі. І у Михайла Федоровича були такі праці - це його 
бібліографія, його рецензії та замітки, з яких ми вчилися колись (у «Зорі») рідного 
письменства, його славетна робота, його літературні уваги в «Ділі», які не зайва була 
б річ підновити в пам’яті теперішнього читача, наново їх видавши. Але коли я думаю 
про заслуги небіжчика, мені все ж більшою над ці літературні праці здається ота не-
видна, не зафіксована робота творення української атмосфери виховання українського 

263  С. Є. [Єфремов С.]. [Рец.]: Збірка бібліографичного знадібку до історії української драми і теа-
тра за 1906 - 1912 рік. З додатками та поправками до «Української драматургії» до 1906 року. Стор. 106. 
Одеса, 1912. Ціна 90 коп. Рада. 1912. № 118. 25 мая (7 червня). С. 3.

264  Єфремов С. Пам’яті Михайла Комарова. Рада. 1913. № 187. 17 августа (30 серпня). С. 1.
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громадянства «во время люте», - оте проміння чистої віри в рідну справу й глибокого 
завзяття до неї, що робило велике чудо - порушувало серця й запалювало їх такою ж 
глибокою вірою в щасливу долю рідного краю. «Світло серед темряви світить і темря-
ва його не пойме» - таким світлом во время оно був і небіжчик, і через те з глибокою 
пошаною схилимося перед його чесною могилою. Се бо могила одного з тих, що високо 
держали світильник українського життя за найлютіших обставин і донесли до нашого 
часу цілим той огонь, передавши його новішим поколінням.

«Дяка і шана робітникам щирим», а між ними й незабутньому Михайлові 
Комареві»265. 

Про пошанування постаті М. Комарова представниками покоління 1890-х 
та 1900-х рр., які стояли на різних ідеологічних позиціях, але працювали задля 
рідної культури, свідчать публікації, що належать українському соціал-демо-
крату В. Дорошенку («Украинская жизнь», 1913, кн. 9, с. 86-93) та діячеві ТУП 
А. Ніковському (псевдонім: А. Василько). Останній у № 180 газети «Рада» за 1913 р. 
опублікував три тексти, присвячені небіжчику: «Старе покоління», «М. Ф. Комаров 
(некролог)», «Пам’яті М. Комарова». У першому тексті зазначав (і ця думка явно 
звучить в унісон з єфремовською), що 

«одійшов один з небагатьох тепер представників того покоління, яке за жорсто-
ких часів, «во время люте» берегло й пестило «світ тихий, невечірній». Образ Шевченка 
і рух на початку 60-х років поклали в душі громадян того часу певні заповіти і питан-
ня, які почасти треба було зберегти, почасти розробити для наступних поколінь. … В 
таких умовах громадського життя і праці це покоління все-таки не розгубило своїх 
сил, не погасило своїх огнів, - в присмерку і тиші воно працювало і гартувало дух свій 
в надії на кращі часи».

Ніковський зазначав, що представники цієї генерації й нині дивують молодь 
своєю витривалістю, терпінням і толерантністю та радив власному поколінню, 
нібито «сміливішому й енергійнішому», вчитися у них266. В іншій статті Андрій 
Василович посилається на свідчення С. Єфремова щодо уманського періоду буття 
Комарова, зауваживши, що там він один із перших посіяв «зерна української сві-
домости й праці». Наостанок Ніковський знову повертається до теми «поколінь», 
зазначивши, що Комаров, аби «прийдешні покоління не осудили своїх попередни-
ків за недбальство, працював, скільки міг, і вітав усяку українську культурну ро-
боту, хоч би вона була найдрібнішою». Ніковський погоджувався з тактикою «ма-
лих справ», обраною представниками цього покоління, бо, «коли нема змоги вести 
будування в широких розмірах, треба класти окремі камінчики - все ж од цього 
праця прийдешніх поколінь значно полегшиться, бо працюватимуть по свіжих слі-
дах традиції». Знаючи Комарова особисто, А. Ніковський наголошував, що «нові 
лозунги українства небіжчик розумів і приймав, бо готував себе все життя до ве-
ликого моменту»267. Отже, невипадково, як згодом зазначав С. Козуб, хоча поко-
лінню 1890-их, 1900 та 1910 рр. Комаров видавався вже «старим українцем», але 
й це молодше покоління визнавало для себе велике виховне значення Михайла 
Федоровича Комарова, а тому «документи, що висвітлюють цей вплив на молодше 
покоління, ті вузли, що в’язали Михайла Федоровича з ним, набувають не абияко-

265  Єфремов С. Пам’яті Михайла Комарова. Рада. 1913. № 187. 17 августа (30 серпня).  С. 1.
266  Ніковський А. Старе покоління / Ніковський А. Vita njva. Кн. 1. Київ : Пропілеї, 2015. С. 388-

389.
267  Ніковський А. Пам’яті М. Комарова / Ніковський А. Vita njva. Кн. 1. Київ : Пропілеї, 2015. 

С. 395-399.
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го інтересу, бо знов же багато важать у встановленні поправної лінії українського 
культурного й зокрема літературного руху»268.

Отже, в очах наступних поколінь М. Комаров був типовим представником 
«культурницького націоналізму», що в умовах заборони українського слова й від-
сутності політичних свобод вживав різних засобів боротьби з цензурою та «система-
тизував» скарби народної культури й навіть складанням бібліографічних покаж-
чиків показував хід і зростання української літератури.

Ще одна постать із кола «людей 1860-х», яка привернула увагу С. Єфремова, 
незважаючи на свій демонстративний аполітизм та зануреність в архівісти-
ку, це український історик, археограф, судовий і громадський діяч Олександр 
Матвійович Лазаревський (8 червня 1834 р., с. Гирівка (Гирявка), Конотопський 
повіт, Чернігівська губ. - 31 березня 1902 р., Київ; похований у рідному селі). Мабуть, 
Єфремову імпонувала належність Лазаревського до кола авторів «Киевской ста-
рины» та причетність до здійснення судової реформи 1864 р. в українських губер-
ніях.

Походив із родини службовця з дрібнопомісних дворян, предки якого належали 
до козацької старшини, користувався великою популярністю в середовищі української 
інтелектуальної еліти ліберального спрямування. Біографія його є доволі типовою для 
часів «Великих реформ». В 1854-58 роках навчався на історико-філологічному факуль-
теті Петербурзького університету. Брав безпосередню участь у здійсненні селянської 
реформи 1861 р. У квітні 1861 р. супроводжував разом з художником Г. Честахівським 
тіло померлого Т. Шевченка, повернувся в Україну. Самотужки опанувавши юридич-
ний фах, під час запровадження в Російській імперії судової реформи 1864 р. перейшов 
на роботу в судові органи. 1868 р. оприлюднив «Очерк старейших дворянских родов в 
Черниговской губернии». За 1880-1902 рр. опублікував 340 праць і збірок документів 
(у попередні роки - 81). У 1880-х рр. розпочав серію «Описание Старой Малороссии: 
Материалы для истории заселения, землевладения и управления», маючи намір опи-
сати 10 полків, але встиг оприлюднити матеріали щодо 3-х із них: Стародубського 
полку, Ніжинського полку та Прилуцького полку. Започаткував дослідження соціаль-
но-економічної історії Лівобережної України 2-ї пол. 17-18 ст. Належав до кола жур-
налу «Киевская старина», в 1890-91 рр. був його редактором. Член низки наукових 
товариств: Російського археологічного (з 1860), Київської археографічної комісії (з 
1880), Церковно-археологічного при Київській духовній академії (з 1889), Історичного 
товариства Нестора-літописця, почесний член Чернігівського статистичного комітету 
та Чернігівської губернської вченої архівної комісії. 

На смерть О. М. Лазаревського у 1902 р. С.  Єфремов, публіцист-початківець, 
подав лапідарну звістку в «ЛНВ»: 

«31 марця несподівано помер у Київі Олександр Михайлович Лазаревський, ві-
домий своїми працями по історії України. На світ народився небіжчик р. 1834, вчився 
в Петербурзькому університеті й служив останніми часами в Київі членом Судебної 
Палати. Першу працю Лазаревського - «Указатель для изучения малороссийского 
края» надруковано ще р. 1852 і з того часу до самої смерті він працював для історії 
України. Йому належать такі цінні праці, як «Сведения о церковных школах и бога-
дельнях в старой Малороссии», «Очерки из жизни старой Малоросии», «Люди старой 
Малороссии», три томи і т. і. Небіжчик належав до постійних співробітників місячника 
268  Козуб С. М. М. Коцюбинський та М. Ф. Комаров. Записки історично-філологічного відділу 

ВУАН. 1929. Кн. 23. С. 246.
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«Киевская Старина» і тут здебільшого містив свої праці; рідко яка книжка виходила 
без його участи. Свою вельми коштовну бібліотеку небіжчик подарував Київському 
університетові»269.

Як бачимо, нотатки С. Єфремова містили найголовніші факти з життя небіж-
чика, але відрізнялись стислістю та хронікальністю. Цей текст змістовно доповнює 
чудова стаття М. Грушевського «Памяти Олександра Лазаревського», де порівню-
ються три провідні постаті української гуманітаристики другої половини ХІХ ст.: 
«Імена Костомарова, Антоновича й Лазаревського ясніють в історії сього періоду 
нашої науки - вони надавали її тон, пробивали перші міни наукових дослідів в 
минувшість України і вказували дороги цілому поколінню робітників. … Спільна 
була й українофільська призма їх історичного світогляду, та демократичний, наро-
долюбний характер його, спільний всій тодішній стадії культурного розвою укра-
їнської суспільності; за тим починаються вже ріжниці». Лазаревський, за слова-
ми М. Грушевського, «…належав до чільних репрезентантів того наукового руху, 
що, почавшися з оживленням українофільства з кінцем 50-х рр., кладе властиві 
підвалини для наукової історіографії України-Руси. … в Лазаревськім мали ми 
провідника, можна сказати - фанатика документальності, рівно неприхильного і 
до романтичної оправи історичних фактів і до теоретичних конструкцій, при тім 
спеціалізованого знову в зовсім відмінній сфері, майже або й зовсім не рушеної 
його товаришами - Гетьманщині кінця XVII й цілого XVIII в.»270. 

Серед «людей 1860-х» було чимало діячів українського театру, «театру ко-
рифеїв», виставами якого Єфремов ще з молодих літ надзвичайно захоплювався. 
Цим постатям  публіцист приділив чимало уваги. Так, із теплотою й симпатією 
він пише про І. Карпенка-Карого (Тобілевича), з яким був добре знайомий, ли-
стувався ще з часів укладання антології «Вік»271 та вважав найбільш видатним 
українським драматургом. Іван Карпенко-Карий (Тобілевич) (29 вересня 1845 
р., с. Арсенівка, Бобринецького повіт Херсонська губернія - 2 (15) вересня 1907 р., 
Берлін), драматург, актор, режисер, один із основоположників українського про-
фесійного театру. Брат акторів Миколи Садовського, Панаса Саксаганського та 
Марії Садовської-Барілотті.

1880-ті роки - початок літературної діяльності митця. Першим твором було опо-
відання «Новобранець» (1881), яке автор підписав псевдонімом «Гнат Карий», узявши 
прізвище одного з персонажів Шевченкового «Назара Стодолі». В подальшому висту-
пав під псевдонімом «Карпенко-Карий». Справжнім його покликанням стала драма-
тургія. Вже драмою «Бурлака» (1883) він прорубав, за висловом І. Франка, «добре ві-
кно, крізь яке можна бачити й вищі щаблі» тодішнього суспільства. Одна за одною 
з’являються драми «Підпанки» (1883), «Наймичка» (1885), «Безталанна» (1886), коме-
дії «Розумний і дурень» (1885), «Мартин Боруля» (1886), «Сто тисяч» (1889). Вистави 
трупи братів Тобілевичів мали великий успіх. 1890-ті - початок 1900-х рр. - доба 
розквіту таланту драматурга: з’являються п’єси «Хазяїн», «Суєта», «Сава Чалий». У 
1900 р. М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий, М. Садовський, П. Саксаганський, 

269  [Єфремов С.]. Олександр Лазаревський. Літературно-науковий вістник. 1902. Т. ХVІІІ. Кн. 
6. С. 44.

270  Грушевський М. Пам’яти Олександра Лазаревського. ЗНТШ. 1902. Т. XLVII. С. 1-10. 
Перевидано: Грушевський М. С. Твори: у 50 т. / редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. Львів : 
Світ, 2005. Т. 7. C. 572-579. Цит. с. 572

271  У збірці «Невідомий Іван Тобілевич (Карпенко-Карий): листи, п’єси» / упор. і вступ. стаття: 
С. Бронза. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012, 576 с.) вміщено 25 листів драматурга 
до С. Єфремова, написаних із жовтня 1900 по квітень 1905 р.
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М. Заньковецька та інші об’єдналися в одній трупі, що дістала назву «Трупа 
Кропивницького під орудою Саксаганського і Садовського за участю Заньковецької», а 
в літературі отримала назву «театр корифеїв». І. Франко у 1907 р. писав: «Чим він був 
для України, для розвою її громадського та духового життя, се відчуває кождий, хто чи 
то бачив на сцені, чи хоч би лише читав його твори; се зрозуміє кожний, хто знає, що 
він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при 
тім великим драматургом, якому рівного не має наша література та якому щодо шири-
ни і багатства творчості, артистичного викінчення і глибокого продумання тем, бистрої 
обсервації життя та ясного і широкого світогляду не дорівнює ані один із сучасних 
драматургів не тільки Росії, але й інших слов’янських народів. … цілість драматичної 
творчості Карпенка-Карого наповняє нас почуттям подиву для його таланту. Обняти 
такий широкий горизонт, заселити його таким множеством живих людських типів міг 
тільки першорядний поетичний талант і великий обсерватор людського життя»272. 

У статті, написаній на другі роковини смерті І. Карпенка-Карого, С. Єфремов 
з’ясовував чинники формування особистості та витоки таланту, зазначав симво-
лізм його постаті, етичну вагу людей такого рівня, акцентував на «непохитності» 
й «незламності» духа. Ставлячи риторичне запитання: «Звідки взялось в такому 
серці те зерно добра, яким вітром туди занесло й роздмухало ту іскру божу, що, не 
згасаючи, світить навкруги», наголошував, що

«Далеко більше важить ота моральна сила, ота непохитність та незломність духа, 
що виносить згаданих осіб з-поміж сірої маси звичайного людського мотлоху і становить 
на поверсі життя, як людей, що не тільки живуть, а й творять життя. Приглядатись до 
тієї творчої сили та незломности, що людей цього типу підіймає з низів до світла і ста-
новить у першій лаві борців за краще життя на землі - то найбільша втіха для всякого, 
кому не байдуже на це життя дивитись і хто не з холодною кровію ставиться до наших 
життьових справ. Люде ці стоять живими доказами моральної вартости людини в най-
кращому цього слова розумінні»273.

Окремі рядки статті «Раз добром налите серце» говорять про те, що, можливо, 
Єфремов не цурався ідей елітаризму - бринить у тексті тема протиставлення «сірої 
маси звичайного людського мотлоху» й пасіонарних особистостей, «людей, що не 
тільки живуть, а й творять життя». Батько І. Тобілевича походив із старовинно-
го зубожілого дворянського роду, працював прикажчиком поміщицького маєтку, 
мати була простою селянкою. Освіту, якої прагнув хлопець, довелося через мате-
ріальну скруту обмежити чотирикласним училищем і з чотирнадцяти років заро-
бляти на прожиття. З 1865 р. він перебував у Єлисаветграді, на посаді секретаря 
повітової поліції. Захопився культурно-громадською діяльністю, став одним з іні-
ціаторів створення «Товариства для поширення ремесел і грамотності», а згодом 
ремісничо-грамотної школи, в якій безкоштовно навчалися діти бідняків. 4 жовт-
ня 1883 р. за наказом міністра внутрішніх справ звільнений із посади секретаря 
Єлисаветградської міської поліції. Метаморфозу життя Карпенка-Карого, що різко 
змінила вектор його долі, Єфремов формулює так: 

«… і російська держава втратила чесного незаплямленого чиновника, зате укра-
їнське письменство й театр придбали визначного письменника й артиста. В загальній 

272  Франко І. Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) / Франко І. Зібрання творів: у 50 т. Київ : Наукова 
думка, 1982. т. 37. С. 374-380.

273  Єфремов С. Раз добром налите серце ... В роковини смерти Карпенка-Карого. Рада. 1909. № 
198. C. 1-2.
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економії надто це вигідна заміна. Циркуляр, що вигнав Карпенка-Карого з служби й 
прикував його на кілька років до нудного міста на чужині, як не можна краще прислу-
жився українському письменству. З того часу секретарь поліції знайшов свою справж-
ню стежку, яка й привела його до гурту діячів українського національного руху»274. 
Хоча, зауважував Єфремов, цей знаменитий циркуляр - то «тільки комічний епізод у 
трагічній історії боротьби живого духа з мертвущими обставинами». І без циркуляра 
рано чи пізно Карпенко-Карий зробився б Карпенком-Карим - «нашим найкращим 
досі драматургом»275.

Писав Єфремов про І. Тобілевича й на треті роковини його смерті. Це був уже біо-
графічний нарис, який згодом став підставою для майбутньої монографії «Карпенко-
Карий: Критично-біографічний нарис» (1924). Єфремов стисло, але виразно змалю-
вав процес формування особистості «героя»: 

«Народолюбне письменство гартувало в йому бажання служити народові, а такі 
люде, як Пильчиков та Стрижевський, а опісля Михалевич, навертали його думки до 
свого народу та рідного краю. До того ж нахиляли Тобілевича і власні симпатії та широ-
кі, не з книжок тільки, відомості про народне життя. І з дореформеного чиновника став 
формуватися інтелігентний свідомий українець, що й на службі поводився відповідно 
до своїх принципів і набирався поки що того матеріалу й життьового досвіду, які колись 
мали стати йому в пригоді для його літературної творчости»276. 

Єфремов неодноразово покликається на спомини Є. Чикаленка про І. Тобілевича, 
що були друковані в «Раді» (1909, № 198), бо той добре знав Івана Карповича - у 1875-
1881 рр. сам навчався в Єлисаветградському реальному училищі, входив до народ-
ницького гуртка лікаря Опанаса Михалевича. В цьому колі спілкування перебував і 
майбутній драматург.

Ще одна постать із театрального й літературного світу, що привернула ува-
гу Єфремова, це Марко Лукич Кропивницький (25 квітня (7 травня) 1840 р., с. 
Бежбайраки, Єлисаветградський повіт, Херсонська губернія - 21 квітня 1910 р., Одеса, 
Херсонська губернія) - український письменник, драматург, театральний актор. 

Походив із родини дрібного шляхтича. Навчався у 3-класному повітовому училищі 
в м. Бобринець. У 1862-1863 рр. відвідував заняття на юридичному факультеті універ-
ситету св. Володимира в Києві як вільний слухач, вночі працював над першою п’єсою 
«Микита Старостенко, або Не зчуєшся, як лихо спобіжить» (1873 р. переробив її під наз-
вою «Дай серцю волю, заведе в неволю»). Повернувшись до Бобринця, брав участь у ви-
ставах заснованого 1863 р. І. Тобілевичем аматорського гуртка, з 1865 р. був керівником 
цього гуртка. 1871 р. став професійним актором у Народному театрі І. та Д. Моркових 
і М. Чернишова в Одесі. Протягом 1870-х рр. грав у російських театральних трупах. У 
1882 р. в Єлисаветграді очолив першу професійну українську трупу, до якої увійшли 
М. Заньковецька, М. Садовський, П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий. У 1883 р. ди-
ректором трупи став М. Старицький, а М. Кропивницький залишився провідним акто-
ром і режисером. Його написані 1882 р. п’єси «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Глитай, 
або ж Павук», «По ревізії» стають окрасою репертуару. Організував перший в Україні 
дитячий театр, для якого 1907 р. написав п’єси «Івасик-Телесик» і «За щучим велінням». 
За життя написав понад 40 п’єс. 1900-1910 рр. займався драматичними переробка-

274  Там само.
275  Там само.
276  Єфремов С. Карпенко-Карий. Біографічний нарис. На треті роковини смерти. Рада. 1910. № 

199. С. 2-3.
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ми й інсценізаціями творів інших письменників, перекладами (зокрема, «Ревізора» й 
«Отелло»), писав вірші, романси, музику до вистав. Залишив мемуари: «Автобіографія. 
За 65 років»; «Итоги за тридцять пять лет», друковані в газеті «Сын отечества», 1905, 5 
июня (№ 94), 6 июля (№ 120). Останні роки життя мешкав на своєму хуторі Затишок на 
Харківщині, займався бджільництвом, виноградарством, шовківництвом. 

Однією з перших праць, присвячених Єфремовим М. Кропивницькому, були 
ювілейні нотатки 1902 р. на сторінках «Літературно-наукового вістника». 

«Сього року минуло власне 30 літ від першого виступу д. Кропивницького на ниву 
нашого письменства: р. 1871 в «Новороссийском Телеграфе» надруковано його твір «За 
сиротою і Бог з калитою». З того часу д. Кропивницький написав десятків зо два драм, 
що мають більшу чи меншу популярність на Україні; за останній рік з-під пера його 
появились дві нові п’єси: драма «Супротивні течії» і комедія «Нашествіє варварів». 
Поминаючи переробки д. Кропивницького, переважно з Гоголя («Вій», «Пропавша (sic) 
грамота»), та Стороженка («Вуси»), цілком невдатні, а також деякі з його другоряд-
них п’єс («Пошились у дурні» тощо), що не мають літературної вартости, мусимо ска-
зати, що кращі п’єси д. Кропивницького лишили замітний слід у нашому письменстві 
і впливали на твори наших молодших драматургів. Такі п’єси, як «Глитай», «Доки 
сонце зійде, роса очі виїсть», «Олеся», «Дві сем’ї», «Зайдиголова», «Дай серцю волю, за-
веде в неволю» виявляють в авторі добре знання народного побуту, визначуються щиро 
народною мовою, та й змістом вони цікаві, з поступовою провідною думкою. Як пись-
менник, Кропивницький належить до першого покоління наших драматургів, що всі 
в більшій або меншій мірі були етноґрафами; при всіх хибах творів драматурґів-етно-
ґрафів діяльність її уже тим має велику вагу, що вона поклала підвалину і проложила 
шлях новійшому напрямові, що найвиразнійше проступає в творах Карпенка-Карого, 

- напрямові, що глибше, ніж попередній, приглядається до життя народного, шукає там 
прикмет економічно-суспільної боротьби та поступових змагань і все те з великим та-
лантом артистичним переносить на сцену. Як першому українському письменникові, 
що присвятив себе виключно драматичному письменству, Кропивницькому належить 
безперечно почесне місце в нашій літературі, і, складаючи йому подяку за його діяль-
ність, мусимо бажати йому ще довгих літ праці для рідного письменства. Ювілей свят-
куватиметься, певне, в Київі, куди драматична трупа з Кропивницьким на чолі пере-
їде на Різдвяних святах. Є чутка, що шановний ювілят має намір засновати, на спомин 
свого ювілею, драматичну школу для виховання молодих артистів українських»277. 

У посвяті на перші роковини смерті М. Кропивницького («Рада», 1911) 
Єфремов контрастними засобами змальовує образ «батька українського театру», 
протиставляючи поважний вік митця силі і свіжості його таланту:

«Людина старого віку, підтоптана і знесилена літами, він проте до останнього 
часу виступав на сцені, чаруючи глядачів все тією ж силою та свіжістю свого сценіч-
ного таланту; одійшовши на спокій, «в почетную отставку», він не поривав все-таки 
зв’язків зо сценою. Тим-то смерть його і вразила так громадянство. Здавалось, час не 
мав над ним сили, і Кропивницький повинен був ще довго виступати в ролі не тільки 
надзвичайного артиста, а й живого свідка того тернистого шляху, який разом з своїм 
батьком пройшов і український театр. Та смерть нарешті згадала про Кропивницького 
й забрала мало не з сцени»278.

277  С. Є. [Єфремов С.]. Ювілей літературної діяльности Марка Кропивницького. Літературно-
науковий вістник. 1902. Т. XVII. Кн. 1. С. 10-11.

278  Єфремов С. Мapкo Кропивницький. На перші роковини смерти. Рада. 1911. № 81. С. 2.
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Водночас простежується аналогія з зафіксованим у текстах Єфремова образом 
«українського Бояна» - Миколи Лисенка. 

Єфремовську увагу завжди притягали люди, які здатні були всупереч неспри-
ятливим обставинам самореалізувати свій талант. Тому, наприклад, він зазначає: 
«Потяг до мистецтва, особливо сценічного, був такий у йому дужий, що переміг 
провінціяльну драговину й витяг з неї Кропивницького на справжню стежку, але 
черев віщо він зробивсь українським актором і письменником, про це ми не має-
мо ще певних відомостей». З’ясовуючи чинники формування ідентичності, звертає 
увагу на факт спілкування Марка Лукича з О. Кониським, який не одну живу 
душу привернув до українства: 

«З обставин, що могли впливати на його національне освідомлення, відома нам 
тільки одна - це перебування в Бобринці Ол. Кониського, що, вернувшись з заслан-
ня, р. 1866 якийсь час мусив проживати там під поліційним доглядом. Політичний 
засланець і місцевий чиновник незабаром стоваришували і почалося між ними щире 
приятелювання; бачились вони трохи не щодня і певне, треба думати, це без сліду для 
Кропивницького не минулось. Але знайомість з Кониським могла тільки зміцнити те, 
що вже було в душі у Кропивницького, бо ще раніше він заявив себе свідомим україн-
цем не тільки з сцени, але й як український письменник».

С. Єфремов вважав, що Кропивницький належав до старої етнографічної 
школи в літературі й не занадто переймався шуканням нових шляхів і форм. Отже, 
на думку критика,

«заслуга Кропивницького, як драматичного письменника, цілком уся в минуло-
му: в час формування українського театру він постачав матеріал для репертуара, да-
вав поживу ще молодій справі, і через те його літературна спадщина сходить на другий 
план, коли рівняти її до заслуг його в історії українського сценічного мистецтва. Тут 
він був справжнім творцем, ініціятором, зразком, там тільки працьовитим трудовни-
ком, що боровся, скільки снаги було, з лихоліттям «лютого времени». На сцені він жив, 
сцені він служив переважно, і сцена зробила ім’я Кропивницького незабутнім в історії 
українського відродження. Але добру по собі пам’ять лишив він своїми драматичними 
творами, бо ними він все ж таки підготовив почасти грунт для розвитку нашого драма-
тичного письменства. Ця подвійна заслуга поставила Кропивницького ще за життя як 
постать історичну, яка навіки пам’ятною буде серед перших діячів українського театру 
й драматичного письменства»279.

Дійсно, сильний сценічний талант, оригінальний і глибокий артист, 
Кропивницький зі своїми славними товаришами (М. Заньковецька, Г. Затиркевич-
Карпинська, І. Карпенко-Карий, М. Садовський, П. Саксаганський) витворив теа-
тральну школу й заклав у 1880-х рр. міцні підвалини під нову на той час модель 
українського театру. Це був «театр корифеїв», яким так захоплювався з 1890-х рр. 
молодий С. Єфремов (про це маємо досить свідчень у його юнацькому щоденнику), 
успіхи якого він ретельно зафіксував у хронікальних нотатках на сторінках «ЛНВ» 
(«Театральні новини», 1900; «Кропивницький на сцені народного театра», 1902; 
«Український театр», 1902; «Нові українські п’єси», 1902) і прихильність стилістиці 
якого зберіг до зрілого віку. Про цей процес становлення українського театру він 
пише так: 

279  Там само.
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«… в 60-х та 70-х роках починаються мало не в один час у двох пунктах, у Київі та на 
степовій Україні, більш серйозні заходи коло відродження театру, вже як національної ін-
ституції. В Київі це робив гурток Старицького та М. В. Лисенка; Єлисаветі - Кропивницький 
та Тобілевич (Карпенко-Карий). Після невеликої перепинки 1876-1880 p., коли відомий 
указ 1876 р. заборонив цілком і без винятків «различные сценические представления и 
чтения на малорусском языке» - український театр під тямущою рукою Кропивницького 
одразу здобуває собі широку популярність і робиться, з одного боку, великим фактором у 
розбуженні національної свідомості серед громадянства, з другого - вихідним пунктом для 
розвитку українського драматичного письменства»280. 

У журналі «Русское богатство» (1910 р.) Єфремов, користуючись нагодою зверну-
тися до широкої аудиторії, наступним чином пояснює просвітницько-пропагандистську 
мету свого нарису281: 

«Русскому читателю мало известно о новейшем (да и только ли о новейшем?) украин-
ском движении, деятели этого движения ему почти незнакомы, - случайно разве промель-
кнет иногда пред ним то или иное, для украинцев дорогое имя. Многие берут под сомнение 
самое это движение: оно представляется им ненужным, излишним. При современном поло-
жении украинского вопроса в России такое отношение, может быть, отчасти и естественно, 
хотя и очень больно отзывается оно в сердцах большинства сознательных украинцев, чув-
ствующих свою связь с лучшими традициями русского общества и одушевленных общими 
идеалами, лишь прилагаемыми к более близкой национально обстановке. Предлагая этот 
беглый очерк о двух выдающихся деятелях украинского возрождения, я с своей стороны 
желал бы достигнуть одного, чтобы русский читатель внимательнее и сердечнее отнесся к 
тому движению, которое совершается так близко от него, имеет своих героев и свои жертвы, 
свои победы и поражения, свои надежды и разочарования... Может быть, сведения о таких 
людях, как Кропивницкий и Гринченко, кого-нибудь из безразличных или сомневающих-
ся в праве Украины жить своей национальной жизнью приведут к выводу, что «не погиб 
еще тот край», который может выставлять таких деятелей, и не безнадежно дело, привле-
кающее таких работников. Помимо своей объективной ценности, как дань справедливости, 
такой вывод был бы лучшим надгробным словом Кропивницкому и Гринченку, как при-
знание, между прочим, и их деятельности, направленной на оживление не погибшего, но 
одно время близкого к гибели края»282.

Єфремов влучно порівнює постаті представників двох різних поколінь українсько-
го культурного соціуму - М. Кропивницького й Б. Грінченка. 

«Апрель настоящего года ознаменовался в украинской жизни двумя потерями, тя-
жесть которых еще долго будет чувствоваться на фоне нашей серенькой действительно-
сти. 8-го апреля, по дороге из Одессы в Харьков, скончался Марк Кропивницкий; 23-го в 
Оспедалетти (в Италии) умер Борис Дмитриевич Гринченко. Смерть как будто случайно 
сопоставила имена этих двух деятелей, заставив говорить о них в одно и то же время. Но, 
тем не менее, в этом случайном, по-видимому, совпадении есть и глубокие черты внутрен-
него сродства, и не только в самом общем смысле. Принадлежа к различным поколени-
ям (Гринченко родился в том году, в каком была написана первая пьеса Кропивницкого), 
280  Єфремов С. Мapкo Кропивницький. На перші роковини смерти. Рада. 1911. № 81. С. 2.
281  Ефремов С. Кропивницкий и Гринченко. Русское богатство. 1910. Кн. 8. [Отдел ІІ]. С. 33-50. 

Републікація: Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-1917 років («Значущі Інші»: статті, посвяти, 
сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Т. 1 / Упорядник С.Г. Іваницька. Запоріжжя-
Херсон: Грінь Д. С., 2016. С. 395-410.

282  Ефремов С. Кропивницкий и Гринченко / Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-1917 
років. Т. 1. С. 409-410.
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будучи лицами разных профессий, расходясь по многим вопросам общественной жизни, 
Кропивницкий и Гринченко все-таки без всякой натяжки могут быть взяты в одной общей 
скобке. Оба они в национальные украинские формы сумели влить широкое общечеловече-
ское содержание; оба они честно возвратили родному народу то, что получили от него... Идя 
против общего течения, почившие деятели сознательно избрали неудобную, тернистую 
дорогу. Но она привела их к тому народу, национальное возрождение которого началось 
так недавно, но уже достаточно ярко проявило себя в прошлом и настоящем и много обе-
щает в будущем. В смысле противодействия среды и обстоятельств условия деятельности 
Кропивницкого и Гринченка являются, можно сказать, типичными для всех украинских 
деятелей, какого бы калибра последние ни были. Зато их личные дарования и заслуги на 
избранном каждым поприще деятельности выдвигают Кропивницкого и Гринченка дале-
ко из ряда обычных тружеников украинского возрождения, связывая с их личной судьбой 
целые полосы общественных отношений. Две стороны современной и украинской жизни 
освещаются деятельностью этих двух лиц, - стороны, сыгравшие исключительную роль в 
украинском национальном движении: театр и литература. Как история украинского теа-
тра немыслима без Кропивницкого, так без Гринченка невозможно представить историю 
украинской литературы. И не только театра, не только литературы, - как сейчас увидим, 
деятельность и Кропивницкого, и Гринченка далеко раздвинула рамки их непосредствен-
ной профессии»283. 

Єфремов, як завжди, намагається показати неповторність свого «героя», окресли-
ти взаємодію (чи протидію) особистості та середовища. Публіцист безпомильно визна-
чає історичне місце Кропивницького як творця нового українського театру: 

«На фоне указанных общественных отношений, создавших украинский театр, рез-
ко выделяется фигура Кропивницкого. Значение его, как драматического писателя, от-
ходит на второй план сравнительно с его созидательною ролью в жизни и на сцене. Из 
его драматических произведений только немногие («Глитай», «Зайдиголова», «Дві сем’ї», 
«По ревізії») имеют литературное значение, особенно по сравнению с теми замечательны-
ми опытами украинской драмы и комедии, какие дал в своих произведениях Тобилевич 
(Карпенко-Карый). Кропивницкий не был литератором по призванию, он сделался им по 
необходимости, чтобы дать пищу репертуару молодого театра. Зато сценическая деятель-
ность Кропивницкого целиком входит в историю украинского театра, притом в самый бле-
стящий и поучительный ее период, и в этом смысле сделалась уже достоянием истории»284.

Для Єфремова очевидно, що саме завдяки діяльності Кропивницького україн-
ський театр перетворився на суттєвий чинник національного суспільного життя і зіграв 
помітну роль у пробудженні національної свідомості в Україні, а Кропивницький сво-
єю художньою, чужою будь-якої фальші, афектації і пихатості грою створив цілу мис-
тецьку школу в українському театрі. Навіть літературна діяльність Кропивницького 
свого часу мала велике значення, бо поставила перед українською літературою ряд 
нових питань і завдань. Незважаючи на певні недоліки, вважав Єфремов, драматич-
ні твори Кропивницького були кроком вперед порівняно із загальним рівнем дра-
матичної літератури; своєю діяльністю він вносив ініціативу, ставив питання і від-
повідав на них, готував до певної міри ґрунт для новітніх українських драматургів. 
Ці заслуги Кропивницького не варто забувати, підкреслював публіцист, бо завдяки 
ним ще за життя він став «постаттю історичною». Але «історичний», у застосуванні до 
Кропивницького, не означає - «віджилий», «колишній». Залишивши через старечі не-

283  Там само. С. 395-396.
284  Там само. С. 400.
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дуги сцену, перебуваючи, за його словами, «в почесній відставці», він, проте, не в змозі 
був довго витримувати вимушену бездіяльність і час від часу здійснював артистичні 
подорожі по Україні. «Ці поїздки зверталися зазвичай в суцільний тріумф для старого 
літами, але молодого духом артиста. Кропивницького не забували й у відставці ...»285 

І далі слідує такий характерний для єфремовських комеморацій фінальний акорд: 
«Сойдут в могилу люди, наслаждавшиеся его удивительной игрой; перестанут ста-

вить его пьесы, пожелтеют листки его книг, но и тогда Кропивницкий «бывшим» не будет. 
История народных возрождений не знает холодных отписок, - и та история, которая за-
несла уже имя Кропивницкого на свои страницы, сделала это любящей рукой и бережно 
сохранит дорогое имя близким в памяти не только настоящих, но и будущих людей…»286 

Таким чином, серед спільних рис, які Сергій Єфремов та представники його поко-
ління виокремлювали в «колективному портреті» «українських шістдесятників», були 
українофільство, народолюбство, демократизм, самовіддана копітка праця зі «збиран-
ня спадщини», наполегливе й натхнене, часто всупереч несприятливим обставинам 
(Валуєвський циркуляр, Емський указ) творення підґрунтя національної культури 
у царині мовознавства, археографії, історіографії, мистецтва та театральної справи. 
Представники єфремовської генерації добре усвідомлювали (і це відбилося у числен-
них статтях, сильветках, некрологах, а згодом і споминах), що академічний («україно-
фільський») етап був тим щаблем, з якого розпочалася вже за їхньою участю більш ши-
рока, масова робота по організації національної преси, «Просвіт», клубів, політичних 
партій та парламентських громад. Тому цінували й пропагували не завжди помітну 
сторонньому оку, зовні аполітичну, націєтворчу працю своїх попередників.

2.4.2. «люди 1870-х років» (Олександр Русов, ілля Шраг)

Якщо звернутись до публіцистичних та мемуарних свідчень, які залишив нам 
Сергій Олександрович Єфремов, можна помітити, що особливу його симпатію се-
ред плеяди «людей 1870-х» викликали у О. О. Русов287 та І. Л. Шраг288. Особи, що 
суттєво різнились за походженням, життєвою долею, вдачею, але мали великий 
вплив на молодь та користувались значним авторитетом серед однодумців і опо-
нентів. 

285  Там само. С. 400-401.
286  Там само. С. 401.
287  Див.: Іваницька С.Г. Олександр Олександрович Русов у індивідуальних згадках та колектив-

ній пам’яті представників української ліберально-народницької еліти початку ХХ ст. Наукові праці 
історичного факультету Запорізького національного університету. 2012. Вип. XXXIII. С. 273-282; 
Її ж. «Українське дев’ятнадцяте довге століття» в мемуарах та щоденниках Олександра Русова: [Рец.]: 
О. О. Русов. Щоденники та спогади / Упоряд. О. Я. Рахно. Чернігів : Десна-Поліграф, 2011.  317 с. 
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2013. Вип. XXXVІ. 
С. 325-331; Її ж: 

288  Див.: Чмырь С .Г. Шраг Илья Людвигович. Политические партии России. Конец ХIХ-первая 
треть ХХ века: Энциклопедия. Москва : РОССПЭН, 1996. С. 704-705; Ее же. Шраг Илья Людвигович. 
Государственная дума Российской империи: 1906-1917. Москва : РОССПЭН, 2008. С. 706-707; 
Іваницька С. Г. Ілля Шраг у колі сучасників: нове видання чернігівських істориків: [Рец.]: Шрагівські 
читання: Зб. статей і матеріалів. Краєзнавство. 2011. № 4. С. 290-294; Її ж. [Рец.]: Шрагівські читання: 
Зб. статей і матеріалів. Сіверянській літопис. 2011. № 5. С. 149-154; Демченко Т., Іваницька С. Петро 
Стебницький та Ілля Шраг в епістолярному спілкуванні: рік 1916-й. Пам’ятки: археографічний що-
річник. - Київ, 2012. Т. 13. С. 98-125 Демченко Т., Іваницька С. Листи Михайла Могилянського до Іллі 
Шрага: фрагмент епістолярного діалогу (1908-1916 роки). Сіверянський літопис. Чернігів, 2014. №4. С. 
71-88.; Іваницька С. Особистість Іллі Шрага в публіцистиці Сергія Єфремова в контексті «теорії поко-
лінь». Сіверянський літопис. 2018. № 1-2. С. 259-272.
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Олександр Олександрович Русов (5 (17) лютого 1847 р., м. Київ - 25 верес-
ня (8 жовтня) 1915 р., м. Саратов) увійшов в історію як статистик, етнограф, фоль-
клорист, видавець празького видання «Кобзаря» Тараса Шевченка. 

Помітний слід залишив у громадському житті Києва, Чернігівщини, Херсонщини, 
Харківщини, Полтавщини, Петербургу. Народився в сім’ї військового лікаря. Батько 
Русова вислужив особисте дворянство, але нащадки його все ж таки вважалися 
«обер-офіцерськими дітьми». Згодом й сам О. О. Русов власною працею та талан-
том здобув особисте дворянство. Закінчив історик-філологічний факультет універ-
ситету св. Володимира. Входив до лав Київської (Старої), згодом - Чернігівської та 
Петербурзької громад. Був автором більш ніж 240 наукових праць, значна части-
на з яких (статті з історії, літературознавства, етнографії, рецензії) побачила світ 
на сторінках часопису «Киевская старина», інші - в газетах «Громадська думка» й 
«Рада», журналах «Нова громада», «Рідний край», «Світло», «Украинский вестник», 
«Украинская жизнь», збірці «Степ». Автор ґрунтовного «Описание Черниговской гу-
бернии» (2 тт., 1898-1899) та розділу «Статистика» в енциклопедичному виданні 
«Украинский народ в его прошлом и настоящем» (СПб., 1916, т. 2, с. 381-406). Залишив 
згадки про П. Г. Житецького (Пам’яти П. Житецького. Світло. 1911. кн. 7. С. 32-35), 
М. І. Пирогова (Спогади про Пирогова. Світло. 1910. Кн. 3. С. 18-21), М. В. Лисенка 
(Пам’яті М. В. Лисенка. Світло. 1912. Кн. 3. С. 3-6) та П. П. Чубинського (Из воспо-
минаний о П. П. Чубинском.Укранская жизнь. 1914. №1. С. 39-42). Згодом Сергій 
Шамрай видрукував у виданні ВУАН спомини про М. П. Драгоманова (Уривок спо-
минів Ол. Ол. Русова про М. П. Драгоманова.Україна. 1926. Кн. 2-3. С. 97-99). У 1908-
1915 рр. Русов викладав статистику в Київському комерційному інституті. Здоров’я 
його на той час підупадало, на що він у листі від 11 червня 1915 р., під час свого пере-
бування у Вінниці, скаржився П. Я. Стебницькому. Помер Русов у Саратові, куди був 
евакуйований під час Першої світової війни разом із навчальним закладом. Похований 
15 жовтня на старому Байковому кладовищі. На гранітному пам’ятнику, крім звичай-
ного напису й портрета Олександра Олександровича, викарбуваний рядок з «Кобзаря» 
Т. Г. Шевченка: «Раз добром нагріте серце / Ввік не прохолоне». 

Свідченням того, як жваво Русов реагував на події суспільного життя, можуть 
слугувати його рукописні нотатки, що зберігаються в фондах Інституту рукопису 
НБУВ. Так, у замітках «Як небезпечно було колись українофільствувати» він пи-
сав, що 

«тепер, коли багато є людей, що вже не соромляться прозиватися українцями, а 
з другого боку, є й такі люде, як Савенко, що пручаються у своєму «українофільстві», а 
їх за це не тільки не арештують, а навіть обирають у Державну Думу, щоб вони там 
пеклувалися за благонадежность України, - цікаво буде може розказати про те, як 
нелегко було літ 15-25, а то й більше назад бути «замеченним»…»289

З приводу світової війни висловив таку думку: 
«В настоящее время поставлен вопрос, какая связь более органична: националь-

ная по происхождению или государственная по подданству тому или другому короно-
ванному лицу? Поводом к войне, распространенной на территорию всего Старого света, 
было признание одним из наиболее старинных царствующих домов, что его поддан-
ные сербы более близки к сербам Королевства Сербии, т. е. другого государства, чем к 
венграм...»
289  Інститут рукопису НБУВ НАНУ. Ф. ІІ. № 572. Усякі замітки О. Русова про ріжні справи. Арк. 5.
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Далі йдуть міркування автора про Німеччину, Ельзас, Лотарінгію290, про 
вплив війни на свідомість народів Російської імперії:

«Из всех народов России настоящая война всего тяжелее отзывается на нрав-
ственном сознании поляков, латышей, украинцев и евреев: и среди русских войск и 
среди войск союза Австро-германского включаются представители этих народностей; 
те же поляки, украинцы и евреи идут с той и другой стороны убивать друг друга...»291

З глибоким сумом писав Єфремов у поминальному есе «De mortuis» в журналі 
«Світло» (жовтень 1915 р.):

«Один по одному сходять у могилу люди зі старшого українського покоління, од-
ного за одним проводжає українське громадянство на місце вічного спочинку - здебіль-
шого на відоме Байкове кладовище у Києві. За останні роки виросла там, у затишному 
куточку української землі, свого роду українська колонія, на зразок славних «литера-
турных мостков» на Волковому кладовищі в Петербурзі. І якщо правду каже відомий 
афоризм, що «потрібні нам великії могили, коли величності живим бракує», то за ос-
танні часи цю «потребу» наче задоволено вже, - так багато виросло тих великих могил. 
Що-що, а цей «здобуток» українства стоїть поза всякими сумнівами і ледве чи й вороги 
наші його зважаться одкидати».

Як зауважив С. О. Єфремов, «справді, стильова, видержана в одних тонах була 
постать небіжчика. Русов - з батька-матері не українець, але народився й виріс у 
Києві, - у тому старому Києві, про який так любив згадувати і якого живим літо-
писом був небіжчик». Торкаючись витоків його громадської активності, публіцист 
відзначав, що «молодий вік Русова, що припадав на час енергійної, запопадливої 
праці, на думку самого небіжчика, був найяснішим періодом у його житті - і саме 
через те, що він жив тоді життям українського народу і працював із близькими 
товаришами з київської “Громади”». 

Сучасники свідчили: «... Русов повсюди вносив багато енергії і власної ініціа-
тиви...». Єфремов називав О. О. Русова «бадьорим, енергійним працівником, відда-
ним до самозабуття народній справі», який лишився таким і потім, коли доля одір-
вала його від Київської громади й «кидала ним, як тріскою, повсюди, навіть поза 
межами рідного краю». Зазначав він ще одну прикметну рису небіжчика - а саме:

«...«стильовість» його вдачі, гармонійність натури, що зуміла од перших зародків 
свідомості до самої могили донести, не розхлюпавши по дорозі, своє ідейне надбання, 
свої пориви молодого віку, - отих «юних днів, днів весни». Натура не з окремих шма-
точків складена, а висічена з одного каменю, монолітна. ... Для нього, з голови до стоп 
демократа, демократична ідея неподільно зв’язувалася з відродженням українського 
народу як нації, бо національну ідею в українських обставинах він міг мислити тільки 
в демократичних формах. От через віщо, бувши сином певного часу, він розумів і лю-
дей іншого віку й іншого покоління; от через віщо не був він ніколи сектантом і знахо-
див із молодшими од себе спільне діло і спільні шляхи; от через віщо так горнулась до 
нього молодь. Із Русова перш усього і найбільше був ворог ворогів волі й правди, як він 
ту правду і волю розумів, і це його єднало з людьми інших поглядів і думок, аби ози-
валась і в них та сама основна струна, що бриніла у нього найдужче в душі; це робило 
його толерантним до поодиноких одмін у поглядах, заставляло уважати не на те, що 
розводить людей, а на те, що зв’язує, - одне слово, стирало гострі пруги його світогляду. 
290  Інститут рукопису НБУВ НАНУ. Ф. ІІ. № 572. Усякі замітки О. Русова про ріжні справи. Арк. 1.
291  Інститут рукопису НБУВ НАНУ. Ф. ІІ. № 572. Усякі замітки О. Русова про ріжні справи. Арк. 6.
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Але - м’який і чулий, артист у душі, вічно затоплений у принадну сферу мелодії - він 
робився непохитним і, як кремінь, твердим, коли торкалися його святая святих - тієї 
національної і демократичної струни, яку він найдужче кохав у собі: вона лунала тоді 
голосними, бадьорими, може, навіть різкими тонами, і вже не було сили, що могла б 
витлумити їх. Над труною небіжчика згадувалось не раз його останнє друковане слово 
«Есть ли украинская жизнь?» (Укр. жизнь. - 1915.- Kн. VIII-IX), - це палке «озовіться» 
до кожної живої душі на Україні. І той голос справді для Русова характерний. ... Це 
теж прегарний, стильовий акорд, що ним закінчилося оте взагалі хороше життя». 

Перечитуючи мемуарні тексти Русова, Єфремов помітив, що: 
«Небіжчик цілий вік мусив переїздити з місця на місце, жодного надовго не нагрі-

ваючи. У своїх споминах, надрукованих недавно в «Украинской жизни», із властивою 
йому незлосливістю Русов ... згадує про те своє мандрування по світах ... Згадані тут 
Єлисавет, Харків, Полтава - не вичерпують усього мандрування небіжчика: носило 
його (справді носило, бо здебільшого не своєю волею) і по Чернігівщині, і в Гуляйполі 
(Златополь), він був і в Петрограді, і в Херсоні, і в Вінниці... І всюди те саме, - мовляв: 
од Києва до Кракова всюди біда однакова. ... всього на віку набачився і звик до всього 
по-філософському ставитись і ні з чого не дивуватись»292. 

Ключовою в тексті Єфремова, з погляду взаємодії генерацій, була думка про 
те, що Русов «розумів і людей іншого віку й іншого покоління; от через віщо не 
був він ніколи сектантом і знаходив із молодшими од себе спільне діло і спіль-
ні шляхи», тобто був тією ланкою, що забезпечувала зв’язок і тяглість поколінь в 
українських громадських акціях. Тому знаходимо підтвердження в свідченнях О. 
Лотоцького й Д. Дорошенка.

С. О. Єфремов не проминув О. О. Русова і в своїй «Історії українського пись-
менства», відзначивши «надзвичайно інтенсивну наукову роботу, що заклала міц-
ні підвалини українознавства», творену в 1870-ті рр. громадою визначних науко-
вих сил (В. Б. Антонович, М. П. Драгоманов, П. Г. Житецький, О. Ф. Кістяківський, 
К. П. Михальчук, О. О. Русов, П. П. Чубинський та ін.) й сконцентровану навколо 
проектів «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»293.

Щодо Петербурзької доби життєдіяльності Русова, С. О. Єфремов у споминах 
«Про дні минулі» в розповіді про свій візит до Петербургу напередодні першої ро-
сійської революції (грудень 1904 р.) свідчив: 

«Коли поодинокі люде з громади варті були всякої пошани, то петербурзька гро-
мада в цілому мені не сподобалась. Було тут щось од старої київської громади - холод-
неча й формалізм, тільки ще більші відповідно до більшої віддалі людей од україн-
ського ґрунту. Справами цікавилось небагато людей - двоє-троє, - решта їх держалась 
громади, здавалося, тільки з традиції, з звички, як держаться клубу, в якому звикли 
стріватися з давно знайомими та перекинутись у карти». 

Серед таких симпатичних йому осіб був і О. Русов. 
«…мій перший дебют у петербурзькій громаді був не вельми вдатний. Плануючи 

та фантазуючи з Ол[ександром] Ігн[атовичем] [Лотоцьким. - С.І.], надумали ми, що 
треба було б саме тепер видати російською мовою збірку статтів про Україну, і, тро-
хи розробивши цей план, виступили з ним перед громаду. Солідні громадяне одразу 

292  Єфремов С. De mortuis. Пам’яти Ол. Русова. Пам’яти К. Паньківського. В. Лесевич. Основа. 
Одеса, 1915. Кн. 3. Жовтень. С. 34-47.

293  Єфремов С. Історія українського письменства. Київ : Феміна, 1995. С. 461; також. с. 246, 269.
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з великим недовір’ям та скепсисом поставились до нашої легковажности, чіплялись 
до слів, до виразів і нарешті прийняли саму думку, але план доручили розробити 
І. П. Житецькому як солідній і статечній людині... Додам, що видано було трохи зго-
дом і проект збірки, що мала вийти під редакцією Ол. Русова, але на цьому справа тим 
разом і стала: події пішли такою шаленою ходою, що ми не встигли свій план до скутку 
довести, і тільки згодом він одродився в виданні так званої «Української енциклопедії», 
якої під заголовком «Украинскій народъ в его прошломъ и настоящемъ» вийшло два 
томи при участі вже нових людей»294.

Як зауважує І. Гирич, О. Русов належав до покоління О. Левицького, і по-
при його «більш рішучий та сміливий характер усе ж був ментально близьким до 
попереднього покоління діячів із подвійною національною самоідентифікацією». 
Історик також наводить цікавий лист О. Лотоцького М. Грушевському за 1906 р. 
про становище О. і С. Русових у Петербурзі, де міститься свідчення про те, що 

«вони оживили тут українське життя, внесли нову живу течію, розігнавши з гро-
мади псевдоукраїнські елементи. Але разом з тим вони, - особливо вона, - внесли в 
тутешні відносини принципи цілковитого “приклонения и поклонения”, що не пере-
носить ніякої незгоди і через примхи особистої образи приносить саме діло на жертву 
особистих рахунків. Мені довелося зазнати з того великих прикростей. Бувало, що я 
примушений був ухилятися від милої справи, бо справді не можна було переносити тої 
атмосфери особистого чаду… Русова, не знаю, через які причини, має до Вас почуття 
мало не вороже; а може довести до відносин, що може викликати глибоке обурення на 
діловому ґрунті»295. 

Як відзначають фахівці, «пошанування, а одночасно - й систематизація інфор-
мації щодо життя і творчості О. О. Русова розпочалося невдовзі після його смерті»296. 
Незважаючи на складні умови військового часу, в багатьох часописах з’явилися 
некрологи та посвяти на спомин О. О. Русова. В російських виданнях («Киевская 
мысль», «Черниговская земская неделя», «Черниговское слово», «Приднепровский 
край», «Речь», «Русские ведомости», «Исторический вестник», «Русские запис-
ки», «Вестник Европы», «Известия Императорского Русского Географического 
Общества», «Статистический вестник») були опубліковані некрологи й персоналіс-
тичні нариси на спомин небіжчика. В Києві цензура не дозволила аналогічних 
публікацій українською мовою. Як відзначалось у записці про урядові утиски щодо 
українського слова, «вместо них в газетах появилось пустое место в черной рамке. 
Затем подобные объявления после долгих хлопот и переговоров с администраци-
ей начали пропускаться, но с условием применения правил русского правописа-
ния»297.

Більшість публікацій, що вийшли з-під пера однодумців Русова невдовзі 
після його упокоєння, - тексти публіцистично-біографічного, інколи - мемуарно-
го характеру. Це було виявом канонізації й глорифікації видатних діячів україн-

294  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 568.
295  Лист цей, зазначає І. Гирич, привернув увагу М. Грушевського. Він відзначив у щоденнику 

неприхильний настрій Русових. На думку дослідника, О. Русов намагався провадити самостійну полі-
тику від Львова, покладаючись на власну громадську харизму. Йому належала ідея видати популярно-
го характеру книжку - «История Малороссии в очерках». Грушевський демонстративно відмовився від 
участі в цьому проекті. (Гирич І. Б. М. Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та по-
доланні наддніпрянського партикуляризму в 1906-1907 рр. (за матеріалами щоденника). Український 
історичний журнал. 2016. № 5. С. 130). 

296  Олександр Олександрович Русов (1847 - 1915): (Біобібліографічний покажчик). С. 5.
297  ДАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Спр. 1912. Арк. 1-2
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ського руху, що тільки-но одійшли у вічність. Передусім це були люди старшого 
віку - «українські шістдесятники», представники славного покоління Антоновича - 
Кониського - Драгоманова, небуденні особистості, які заклали своєю самовідданою 
громадською, науковою й літературною працею підстави для творення модерної 
української нації.

Типовим взірцем настанови корпоративної групи щодо творення «пантеону ге-
роїв» та «місць пам’яті» є колективний проект збірки пам’яті О. О. Русова та епісто-
лярна комунікація з приводу її упорядкування. Пропам’ятний збірник ухвалило 
видати «Благодійне товариство видання загальнокорисних і дешевих книг», секре-
тарем та фактичним керівником якого на той час був П. Стебницький. О.  Русов 
був постійним автором видавництва, а в 1905-1908 рр. - його головою. За рахунок 
пожертв шанувальників на честь 25-річчя громадської діяльності О. Русова було 
створено видавничий фонд його імені. 

В опрацюванні збірки взяли участь провідники Київської (Старої), 
Петербурзької та Чернігівської громад. Свої матеріали, присвячені Русову, повин-
ні були підготувати й подати до друку у листопаді 1916 р.: Ф. К. Вовк - про перший 
київський та ранній петербурзький періоди життя Русова, П. Я. Стебницький - про 
побутування Русова в Петербурзі в 1902-1908 рр., І. Л. Шраг - про перебування 
О. О. Русова на Чернігівщині. С. Ф. Русова висловила бажання створити біогра-
фію Олександра Олександровича. Упорядкування та редагування матеріалів 
покладалось на голову Київської (Старої) громади В. П. Науменка. Свою частку 
роботи вчасно й сповна виконали, як виявилось згодом, тільки В. П. Науменко 
і І. Л. Шраг. Тяжкі обставини воєнного часу, численні професійні та громадські 
обов’язки, родинно-побутові справи завадили іншим авторам повноцінно реалізу-
вати свої літературні наміри. А далі прийшла Лютнева революція 1917 р. І все 
ж таки робота над збіркою продовжувалась. Про це свідчать листи представни-
ка молодої Петербурзької громади, з 1916 р. - голови «Благодійного товариства 
видання загальнокорисних і дешевих книг», мовознавця Г. К. Голоскевича до 
П. Я. Стебницького за липень, листопад та грудень 1917 р.298.

«Збірник О. О. Русова улаштовується до друку, - писав він 28 листопада 1917 р. - 
Гадаю, що в лютому 1918 р. його буде надруковано, а може і раніше. Не знаю, чи підійде 
до Збірника стаття (окрема, невеличка) про граматику української мови О. О. Русова, 
яку напише І. Огієнко? Я гадаю, що така стаття може підійти до Збірника»299. «Збірник 
Русова до Різдва, на жаль, не зможемо видати. Але до середини лютого доконче по-
трібно його видати. В Київі видавати книжки дуже тяжко: папір страшенно дорогий, 
друкарні тутешні завалені роботою, ціни за роботу надто високі. Але все це не повинно, 
розуміється, нас зупиняти, тим більш що до Збірника Русова... Настали такі страшні 
часи, що невідомо що і як воно буде. Сумно та й годі!», 

- повідомляв Г. К. Голоскевич в іншому листі300.
Отже, своєчасно й у повному обсязі реалізувати проект колективної ме-

моріальної збірки через різні несприятливі обставини не пощастило. Але в 
«Українському науковому збірнику» (М., 1916, вип. 2) - виданні Українського на-
укового товариства в Києві, головою статистично-економічної секції якого був у 

298  Листування П. Я. Стебницького: зб. док. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. 
Сковороди» / упорядкув., вступ. ст. і комент. І. О. Демуз. Корсунь-Шевченківський: Гавришенко В. М., 
2011. С. 26, 32, 35.

299  Там само. С. 32.
300  Там само. С. 35. Датування за змістом - грудень 1917 р.
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1908 -1915 рр. О. О. Русов, надрукували редакційну статтю «Памяти Олександра 
Русова». Редакція відзначала, що «О. О. Русов належить до тої течії в українському 
відродженні, котра скріпила за собою термін «українофільство», але українофіл з 
нього був чистого типу, себто - небіжчик не був українець з роду, а великорос, але 
на Вкраїні вирісши, бачучи коло себе українську стихію, свідомо пішов на службу 
українському народові, прийняв і засвоїв культурні й політичні традиції його ін-
телігенції, психічно акліматизувався і під кінець життя своїми звичками, мовою, 
інтересами, діяльністю був справжнім українцем - чим і ріжниться він, як особа, 
від своїх сучасників-українофілів ріжного походження. … Наукові студії Русова, 
його практичні й громадські виступи пішли двома шляхами: в результаті бачимо 
О. Русова, як заслуженого громадського діяча, видатного вченого на полі економіч-
нім, і спеціально-статистичнім, а також і етнографічнім, почасти філологічнім»301. 
У наступних випусках редакція планувала подати низку статей, присвячених 
О. О. Русову, й повну бібліографію його наукових та літературних праць. 

На сторінках журналу «Украинская жизнь» (1915) пам’ять О. О. Русова 
вшанував П. Я. Стебницький: «Яркое имя человека большой души, кристаль-
ной чистоты и высокой чуткости»302. Петро Януарійович подав змістовну харак-
теристику життєвого шляху О. О. Русова, великороса за походженням, філоло-
га за освітою, з 1870-х рр. члена Київської (Старої) громади, учасника головних 
акцій «Південно-Західного відділу Російського Географічного товариства», ор-
ганізатора перших україномовних театральних спектаклів в Києві, редактора й 
видавця празького видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, досвідченого популяри-
затора303. Стебницький називав Русова «батьком» земської статистики (разом з 
В. І. Покровським та П. П. Червинським), звертав увагу, що нова методика дослі-
дження народного господарства була апробована ним при обстеженні Чернігівської, 
Полтавської, Харківської, Херсонської губерній. Згадував спільну із Олександром 
Олександровичем працю у «Благодійному товаристві видання загальнокорис-
них і дешевих книг», у комісії Петербурзької Академії наук зі зняття обмежень 
з українського друкованого слова, в «Союзі автономістів-федералістів» (САФ) для 
захисту інтересів та координації дій «недержавних народів» імперії, в україн-
ських та російських поступових періодичних виданнях. Особливу увагу звернув 
П. Я. Стебницький на переслідування О. О. Русова самодержавною владою. Не 
проминув факт ігнорування українських аспектів громадської діяльності Русова 
авторами численних некрологів і поминальних звісток в російських періодичних 
виданнях304.

Видання збірки пам’яті О. О. Русова було центральною темою листування 
П. Я. Стебницького та І. Л. Шрага в 1915-1916 рр. У листі до Є. Х. Чикаленка 
17 жовтня 1915 р. П. Я. Стебницький з щирим жалем писав з приводу смерті 
О. О. Русова: «…Шкода старого, святий чоловік був. Війна своє робить, поспіває 
обертатись на всі боки, де безпосередньо влучить, а де рикошетом»305. Згадував він 
його і в листі 9 вересня 1916 р., коментуючи стан видання українських книжок у 
роки Першої світової війни: «Взагалі видавництво начебто скрізь не спиняється, - 
от і в Київі, і в Москві випущено кілька цікавих річей. А от людей - не видко і не 

301  Памяти Ол. Русова. Український науковий збірник / Видання УНТ у Київі. Москва, 1916. 
С. V-VI.

302  Смуток П. Памяти А. Русова. Украинская жизнь. 1915. Кн. 10. С. 11.
303  Там само. С. 11.
304  Там само. С. 14.
305  Євген Чикаленко і Петро Стебницький. Листування. 1901 - 1922 роки. С. 449.
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знати, чи єсть вони де? Весь час бренить поклик-запитання небіжчика Русова в 
його передсмертній статті - і нема фактів, щоб давали на те запитання стверджу-
ючу одповідь…»306. 

Йшлося про останню статтю О.О. Русова «Есть ли украинская жизнь?»307, яка 
надзвичайно вразила своїм настроєм старше й середнє покоління діячів україн-
ського руху. 

Декілька публікацій, присвячених О. О. Русову, належали голові Старої грома-
ди, колишньому редактору часопису «Киевская старина», педагогу В. П. Науменку 
(1852-1919)308, який виважено й детально проаналізував життєвий шлях та різно-
планову діяльність О. О. Русова. У статті В. Науменка «Александр Александрович 
Русов и его общественная и литературно-научная работа на Украине и для 
Украины», опублікованій у двох номерах «Украинской жизни» у 1916 р., вміщено 
також бібліографію праць О. О. Русова, видрукуваних у 1886-1906 рр. у «Киевской 
старине». Він окреслив процес самоідентифікації Русова, виявляючи в ньому ти-
пове й особисте: «А. А. Русов, великоросс по происхождению, прошел ту же дорогу 
претворения, какую немного раньше прошли В. Б. Антонович и Ф. Р. Рыльский, 
покинувшие польские свои родовые традиции и перешедшие в украинство для 
того, чтобы быть друзьями и слугами того народа, среди которого судьбой опреде-
лено было им жить и действовать»309. Щодо особистих рис свого героя, Науменко 
згадував про Русова «как о человеке нежной, кристально чистой и любящей души, 
о человеке, готовом всего себя и все свое личное благополучие отдать для того дела, 
в которое верил и которому поклонялся, - после всего этого нам станет вполне яс-
ным, какой болью в сердце сопровождался его последний вопрос: “есть ли жизнь 
украинского народа и в чем она проявляется?”…»310. 

Цей рефрен лунав згодом в інших згадках та посвятах на честь О. О. Русова. 
Фразу використав як лейтмотив у своїй статті «Зайві сумніві», присвяченій пам’я-
ті О. О. Русова, політичний засланець М. С. Грушевський, який на той час пере-
бував у Казані: «Як передсмертний крик Остапа в Гоголевій епопеї, пролунали 
серед нинішньої української тиші кінцеві слова передсмертної статті Олександра 
Олександровича Русова: «Чи дійсно життя народу завмерло під натиском адмі-
ністративних «усмотрений» і неправими виборами до Державної Думи, чи се 
тільки хвилеве непорозуміння, яке по скінченні війни розв’яжеться і вияснить-
ся»?»311. У нарисі «Україна і українство» (1912) М. С. Грушевський посилався на 
працю Русова «Заняття українців по перепису 1897 р.», яка була опублікована в 
«Записках Українського наукового товариства в Києві» (1909. Кн. 5. С. 97-100). В 
статті «Чергова справа» (березень 1917 р.) називав Русова «правдивим віртуозом 
популяризації». 

Крім названих праць, у журналі «Украинская жизнь» були вміщені некро-
логи, написані Л. М. Жебуньовим (Памяти А. А. Русова. 1915, кн. 10, с. 17-24) й 
письменницею Н. Д. Романович-Ткаченко (Вечной памяти светлого. 1915, кн. 10, 

306  Там само. С. 470
307  Русов А.А. Есть ли украинская жизнь? Украинская жизнь. 1915. Кн. 8-9. C. 53-54; Смерть 

проф. А. А. Русова. Украинская жизнь. 1915. № 10. С. 97.
308  Науменко В. Светлой памяти старого товарища и друга А. А. Русова. Киевская мысль. 1915. 

15 окт.; Науменко В. П. Александр Александрович Русов и его общественная и литературно-научная 
работа на Украине и для Украины. Украинская жизнь. 1916. № 1. С. 33 48.; № 3. С. 14 - 31.

309  Науменко В.П. Александр Александрович Русов и его общественная и литературно-научная 
работа на Украине и для Украины / упоряд.: Шевченко В. М. та ін. Чернигов, 2010. С. 9.

310  Там само. С. 42.
311  Грушевський М. С. Зайві сумніви / Грушевський М. С. Твори у 50-ти т. Т. 3. Львів, 2005. С. 428.
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с. 15-16; Дни осенние, ненасытные: Венок на могилу К. Панькивського, А. Русова, 
И. Франка. 1916, кн. 9, с. 58-60), редакційна згадка «Памяти А. А. Русова» (1916, 
кн. 6, с. 67), документальний нарис О. С. Грушевського «Из жизни киевского 
украинского кружка» (1915, кн. 11-12, с. 33-39), в якому була висвітлена діяль-
ність О. О. Русова у Київському громаді, що згодом стала неофіційним осередком 
«Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства».

І. Шраг написав спогади про чернігівський період буття небіжчика (1876-
1879, 1894-1899 рр.)312, де розповів про участь О. О. Русова в лавах Чернігівської 
громади у 1890-ті рр., згадав доповідь О. О. Русова як гласного Борзнянського пові-
тового земства 1900 р. «о допущении в народных школах народного языка», працю 
як гласного Чернігівського губернського земства (1898-1900), роль у впорядкуван-
ні музею ім. В. В. Тарновського та створенні Чернігівської громадської бібліотеки 
(1877). Відзначав, що «найдіяльнішу участь» у цих справах приймала його дру-
жина - педагог та публіцист С. Ф. Русова (уроджена Ліндфорс). Окреслив побут 
подружжя Русових на хуторі «Робінзон» (1878)313. Згадав Петербурзьку (1906 р.) 
і Київську (1908-1915 рр.) добу життя О. О. Русова. Щодо політичних переконань 
останнього, зазначав, що той завжди був «гарячий український патріот, в найкра-
щому розумінні цього слова, був демократ і думками і в житті, боронив права всіх 
пригноблених народів, обстоював всіх покривджених, був переконаний автоно-
міст-федераліст та щирий прихильник вільного самовизначення як окремих наро-
дів, так і окремих людей»314. 

О. Г. Лотоцький, один із лідерів Петербурзької громади, зізнавався у мемуа-
рах, що «О. О. Русов - одна з найцікавіших постатів, які мені доводилося в життю 
зустрічати… Жива, рухлива вдача Русових надзвичайно корисна була там, де по-
трібне було стимулювання громадської енергії. І тим стимулом були вони всюди, де 
брали участь, - в «Благодійнім Т-ві», в клубі, в редакції «Укр. Вестника», в україн-
ських фракціях першої та другої Державних Дум». О. Г. Лотоцький також свідчив, 
що перебування подружжя Русових у Петербурзі позитивно вплинуло на настрій 
однодумців-земляків у Північній столиці315.

Представник молодшої генерації політичного українства, член спочат-
ку Революційної української партії, далі, з 1908 р. - громади ТУП, а з 1917 р. - 
Української партії соціалістів-федералістів, історик Д. І. Дорошенко - представ-
ник «покоління 1890-х» - відтворює у своїх згадках образ Русова як «людини дуже 
спокійної вдачі і уміркованих поглядів»316. І теж в унісон із Лотоцьким твердить, 
що приїзд Русових восени 1902 р. «дуже оживив і освіжив діяльність петер-
бурзької Громади…активізував її працю, особливо в українському видавничому 
Добродійному товаристві. А найбільше радісно привітала приїзд Русових укра-
їнська студентська молодь…Вічна молода душею, експансивна, жвава Софія 
Федорівна й серйозний, похмурий, ніби суворий Олександр Олександрович - на 
ділі безмежно добрий і кроткий - приваблювали з якоюсь необорною силою молодь, 

312  Шраг І. Спомини про О. О. Русова / Опубл.: О. Я. Рахно. Сіверянський літопис. 2004. № 5-6. 
С. 57-64.

313  Там само. С. 61-62.
314  Там само. С. 62.
315  Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 2. [Б. м.]: Українська Православна Церква в США, 1966. 

С. 44-45.
316  Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле: 1914 - 1920 роки / примітки: К. Галушко, К. 

Лобанова. Київ: Темпора, 2007. С. 63.



222222

Розділ ІІ. «Історія поколінь» в українському національному русі...

яка їх глибоко шанувала і любила»317.
Високу оцінку світлої особистості О. О. Русова зустрічаємо в мемуарах 

Є. Х. Чикаленка, який визнавав його різнобічну обдарованість, громадську актив-
ність, гарячий український патріотизм й, головне, «надзвичайно симпатичну вда-
чу», якою він вславився на всю Україну й за яку всі товариші називали його не 
інакше, як «Саша-Янгол»318. Отже, як бачимо, не існувало суттєвих протиріч у від-
творенні образу Русова у публіцистичних, епістолярних і мемуарних свідченнях 
представників українського ліберально-демократичного середовища. 

На межі ХІХ - ХХ ст. в умовах прискореної соціально-економічної й політич-
ної модернізації імперського суспільства відбувався інтенсивний процес самоор-
ганізації й консолідації української національної ліберально-народницької еліти. 
Невід’ємною складовою самоідентифікації останньої як «уявленої спільноти» було 
конструювання колективної пам’яті, творення традицій, символів, меморіалів. Ці 
процеси не перервалися і в добу руйнівного лихоліття 1914-1917 рр. Засобами пу-
бліцистики, епістолярної комунікації, гуманітарних наук, художньої літератури, 
згодом - у споминах, меморіальних й ювілейних збірниках, українські інтелекту-
али творили свій пантеон «героїв», в ментальному й практичному аспектах напо-
легливо розмежовуючи «свою» та «чужу» ідейну спадщину й у разі необхідності 
«відвойовуючи» у російського опозиційного руху, у російської імперської куль-
тури «своїх» героїв. Про особу О. О. Русова з пошаною писали, колективно пере-
живаючи потрясіння і біль наглої втрати, представники різних поколінь україн-
ської легально-народницької еліти. Конструюючи канонічний образ Олександра 
Олександровича, українські автори відзначали його високий інтелект, мораль-
ність, працездатність, працелюбність, відданість громадській справі, безкорисли-
вість, ідеалізм. (Невипадково писав П. Я. Стебницький у листі до Є. Х. Чикаленка: 
«... святий чоловік був...»). Більшість авторів наголошувала на свідомому «україно-
фільстві» О. О. Русова, проводячи аналогії з М. І. Костомаровим, В. Б. Антоновичем, 
Т. Р. Рильським - особами, що в тій чи іншій формі пережили індивідуальний злам 
національної ідентичності. 

Згодом, в еміграції, пошанування пам’яті Русова продовжилось. Так, 1938 
р. у Львові вийшов том 5 «Студій з поля суспільних наук і статистики», де 
Д. Антонович, І. Витанович, М. Добриловський, В. Садовський, Л. Шрамченко опу-
блікували тематичні праці, присвячені Русову, а свої спомини оприлюднили Юрій 
та Софія Русови й історик Дмитро Дорошенко. Там таки було вміщено складену 
В. Огоновським «Бібліографію писань О. Русова та про О. Русова». 

Діяльності й творчій спадщині О. О. Русова приділяється значна увага і в науко-
вих та археографічних надбаннях сучасних вітчизняних дослідників. І це теж своє-
рідні форми комеморації. Видрукувано праці А. М. Катренка319, В. М. Мойсієнка320, 

317  Там само. С. 64.
318  Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). Нью-Йорк: УВАН, 1955. С. 147, 471-472, 474.
319  Катренко А. М. Олександр Олександрович Русов: (До 120-річчя з дня народження). 

Український історичний журнал. 1967. №2. С.128-132.
320  Катренко А., Мойсієнко В. О. О. Русов: віхи життя та громадсько-політичної діяльності: (До 

150-річчя від дня народження). Історія в школах України. 1997. № 2. С. 51-53.
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2.4. Образи сучасників у публіцистичному доробку С. Єфремова

Б. В. Петрук321, Н. С. Побірченко322, Л. В. Студьонової323, О. Я. Рахна324, де освіт-
люються життєвий шлях, основні напрямки громадської й наукової діяльності 
О. О. Русова. В працях фахівців інших напрямків розглянуто науковий внесок 
О. О. Русова в етнологію325 й статистику326, описана історія празького видання 
«Кобзаря» Шевченка327. Постать Русова в контексті діяльності Петербурзької гро-
мади неодноразово згадується на сторінках монографії В. П. Швидкого, присвяче-
ної Олександру Гнатовичу Лотоцькому328. Захищено кандидатську дисертацію329. 
Складено біобібліографічний покажчик330. Оприлюднена частина багатої епісто-
лярної спадщини331. Зокрема, О. Я. Рахно надрукував в «Сіверянському літописі» 
листи О. О. Русова і П. Я. Стебницького до І. Л. Шрага (1999. № 2. С. 142 - 147). 
У корпусі листів до Михайла Коцюбинського (Т. 4) вміщено тринадцять епістол 
Русова та його дружини за 1900-1910 рр.332. Чернігівські історики 2010 р. переви-
дали працю В. П. Науменка «Александр Александрович Русов и его общественная 
и литературно-научная работа на Украине и для Украины», що вперше вийшла 
друком у 1916 р., а запорізькі - розвідку О. Рябініна-Скляревського 1920-х рр. про 
Херсонський гурток Русова (1885-1889)333. Так що можна зазначити, що в нових 
історичних умовах на межі ХХ-ХХІ ст. відбулось оновлення комеморативних прак-
тик. Нині постать О. Русова комеморизується в таких формах, як монографії, дис-
ертації, статті, опрацювання епістолярію, видання бібліографічних покажчиків і 
творів Русова, передусім мемуарного характеру. У Чернігові проводяться також 
читання пам’яті Софії Русової. Створено музейну експозицію.

321  Катренко А. М., Петрук Б. В. О. О. Русов - видатний український вчений і громадський діяч 
(1847-1915). Київ : Нора-прінт, 1998. 64 с.

322  Побірченко Н. С. Олександр Олександрович Русов - український громадський діяч, вчений, 
педагог: короткий життєпис. Київ : Педагогічна думка, 1998. 72 с.

323  Студьонова Л. «Саша Ангел», або життя земського статистика Олександра Русова. Гарт. 
Чернігів. 1992. 15 лютого. С.4.

324  Рахно О. Діяльність Олександра Русова на Півдні України. Історія України: Маловідомі іме-
на, події, факти: (Зб. ст.). Київ, 1999. Вип. 8. С. 348-352; Рахно О. Творча спадщина О. О. Русова як 
джерело для вивчення історії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Україна, українці, укра-
їнознавство у ХХ ст. у джерелах і документах: Зб. наук. праць: У 2-х ч. Київ, 1999. Ч. 1. С. 93-97;  
Рахно О. Олександр Русов у науковому і громадському житті Чернігівщини. Сіверянський літопис. 
2000. № 6. С. 49-61; Рахно О. Наукова і громадсько-політична діяльність О. Русова в Харкові. Вісник 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.  Харків, 2001. Вип. 4. С. 129-135;  Рахно О. 
Чернігівські земці (історико-біографічні нариси). Чернігів: Видавництво «Чернігівські обереги», 2009. 
352 с.

325  Скрипник Г. Наукова спадщина О. О. Русова в контексті актуальних проблем української 
етнології. Народна творчість та етнографія. 2007. № 2. С. 9-13.

326  Мекшун Л. М. Роль О. О. Русова у формуванні чернігівського типу земської статистики. 
Статистика України. 2008. № 3. С. 103-107.

327  Карєєва І. Г. Олександр Олександрович Русов і видання шевченкового «Кобзаря» 1876 року. 
URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzspp/2009_5/statti/40.html.

328  Швидкий В. П. Олександр Лотоцький: учений, громадський діяч, політик (1890 - 1930-ті рр.). 
Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2002. С. 53, 59, 69, 70, 71, 77, 81, 84, 90, 91, 100, 101, 105, 108, 246.

329  Рахно О. Я. Олександр Русов у науковому і громадсько-політичному житті України (друга 
половина XIX - початок ХХ ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Харків, 2003. 19 с.

330  Олександр Олександрович Русов (1847 - 1915): Біобібліографічний покажчик / Склад. і вступ. 
стаття О. Я. Рахна; Наук. ред. О. Б. Коваленко. Чернігів: Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2004. 
116 с. («Історики та краєзнавці Чернігівщини»; Вип. 2).

331  Див. назви публікацій у виданні: Олександр Олександрович Русов (1847 - 1915): 
(Біобібліографічний покажчик). С. 19-21.

332  Листи до Михайла Коцюбинського. Т. IV: Науменко - Яновська / Упоряд., комент. В. Мазного; 
відп. ред. тому М. Коцюбинська. Ніжин: Аспект-поліграф, 2003. С. 79-90.

333  Рябінін-Скляревський О. О. Херсонский гурток Русова. 1885-1889. Запоріжжя : РА «Тандем-У», 
2003. 72 с. (Запорозька спадщина; Вип. 15.)
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Зазначимо, що своє неповторне місце серед «галереї» єфремовських героїв за-
ймає Ілля Людвигович Шраг (23 серпня 1847 р. - 11 квітня 1919 р.), праця і 
заслуги якого мали не лише регіональний, але й всеукраїнський характер. У своїх 
численних «портретах на тлі доби» (у формі ювілейних посвят, сильветок, некроло-
гів, вступних статей до перевидань творів або передмов до колективних поминаль-
них збірок) С. Єфремов сформулював ті принципи, на яких він базував створення 
«інтелектуальної біографії» героя. Ось, наприклад, одна з таких його настанов: 

«Нічого, певне, на світі нема принаднішого й цікавішого, як стежити за розвит-
ком визначної людини, спостерігати, як складається світогляд її та розгортаються ті 
погляди, що ними збагатила вона людське самопізнання. Фізично людина, коли дійде 
повного зросту й дозрілості, перестає рости, і ми цю граничну межу напевне можемо 
сконстатувати й визначити. Не те з межею інтелектуального розвитку: рідко коли мож-
на її означити, рідко коли можемо напевне сказати: отут саме край розвиткові, отут 
людина спинилася і вже далі не піде. А надто це стосується до людей великого, міцного 
інтелекту. Вони, можна сказати, ніколи не спиняються в своєму духовому рості, носячи 
в собі можливості необмеженого, незвіданого розвитку і спиняє його тільки смерть, тоб-
то причина незалежна, а не внутрішнє вичерпання творчої сили. Ніхто, звичайно, не 
стає перед нами зовсім готовим і при повній розумовій зброї одразу, немов та Палада 
з голови Зевесової. До свідомости доходить людина довгим і важким шляхом, часто 
покрученим і поплутаним, часто манівцями, через нетри та пущі всяких помилок, хи-
тання й непевности. Але коли й дійде людина свідомости, здобувши певний світогляд, 
то й тоді ще не можна вважати, що шлях її скінчено, що дійшла вона до останньої межі, 
поза яку не переступить. Досвід життьовий, з одного боку, допитливість інтелекту, з 
другого, й певному світоглядові дають багато матеріялу на творчу роботу; одкидаючи 
одно та поглиблюючи друге, вносючи додатки й виправляючи хибні деталі - він робить 
якраз оту роботу необмеженого розвитку, про яку я згадав на початку. І часто, коли ба-
чимо перед собою самий лиш кінцевий етап інтелектуального життя, останнє - скажу 
так - слово з життьового досвіду, то не зможемо ні оцінити його гаразд, ні цілком зро-
зуміти, якщо не знатимемо, якою власне дорогою дійшов чоловік до його, з яких часток 
склався той світогляд, та вироблена система, що так зачаровує нас у своєму кінцевому 
вигляді, в останніх формах. І тільки коли ми ступінь по ступіню пройдемо за люди-
ною в її розвитку, коли наочно побачимо той шлях, що ним вона дійшла до останніх 
висновків, коли разом вистежимо, які помилки лишила вона поза собою, тоді тільки і 
діяч і людина стане перед нами на повен свій зріст і зробиться нам ближчою й далеко 
цікавішою, зв’язаною з нами інтимними зв’язками»334. 

Це сказано про М. П. Драгоманова. Але ці тези можна докласти і щодо фор-
мування особистості Іллі Шрага, самобутнього представника «людей 1870-х», 
одного з тих діячів, які розбудовували «інфраструктуру» українського руху, не-
ухильно осягаючи політикою «малих справ» велику мету. Щоправда, порівняно з 
М. Драгомановим, І. Шраг являв собою передусім тип не теоретика-мислителя, а 
практика, прагматичного, енергійного та працездатного. Життєвий шлях його в 
загальних рисах виглядає наступним чином 335. 

334  Єфремов С. Драгоманов серед співробітників російського журналу. Рада. 1913. № 256. 8 ноя-
бря (21 листопада). С. 2-3.

335  Див.: Демченко Т. Батько Шраг: монографія. Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2008. 264 с.; 
Демченко Т. На схилі віку: останній рік життя Іллі Шрага. Шрагівські читання. Чернігів: Просвіта, 
2012. Вип. 2. С. 184-196; Демченко Т. П., Іваницька С. Г. Петро Стебницький та Ілля Шраг в епісто-
лярному спілкуванні: рік 1916-й. Пам’ятки: археографічний щорічник. Київ, 2012. Т. 13. С. 98-125;  
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Народився він у містечку Седнів на Чернігівщині. Вищу освіту спочатку здо-
бував в Петербурзькому університеті, завершував в Імператорському університеті 
св. Володимира в Києві. В подальшому - юрист, діяч місцевого самоуправління, один 
з лідерів ліберально-демократичного крила українського національно-визвольного 
руху. Гласний Чернігівської міської думи, член міської управи, заступник міського го-
лови, губернський і повітовий земський гласний; діяч Чернігівської архівної комісії, 
активіст Чернігівської громадської бібліотеки, учасник місцевих комітетів для обгово-
рення потреб сільськогосподарської промисловості. В роки Першої російської револю-
ції 1905-1907 рр. входив в партію кадетів (кадет-«українофіл», чи «український кадет», 
як писали про нього) та одночасно - в Українську демократично-радикальну партію 
(УДРП). Очолював українську парламентську громаду у Першій Державній Думі. Під 
час Лютневої революції обраний до Української Центральної Ради (УЦР), був най-
старшим за віком її депутатом. Востаннє брав участь у роботі Восьмої сесії УЦР 12-17 
грудня 1917 р. У 1918 р. деякий час виконував обов’язки Чернігівського губернського 
комісара. За доби Гетьманату Павла Скоропадського отримав пропозицію обійняти 
посаду голови уряду Української держави, але відмовився за станом здоров’я. 
Представник покоління 1900-х років, історик і громадсько-політичний діяч 

Д. І. Дорошенко з цілковитою підставою писав, що на Чернігівщині 
«український рух за останнє пів-століття нерозривно пов’язаний був з його учас-

тю: од виступів на земських зборах в обороні української мови й культури до виконан-
ня обов’язків губернського комісара Української Центральної Ради в 1917 р. “Батько 
Шраг” - був найбільш популярною, найбільш авторитетною й улюбленою постаттю в 
очах усієї селянської Чернігівщини»336. 

Тамара Демченко, найбільш ґрунтовний знавець біографії Шрага, зазначає, 
що 

«уже на початок XX ст. він виріс у досить помітну постать, котра втішалася як 
загальноімперським визнанням (діяльність у Першій Державній думі Росії виклика-
ла потужний резонанс у країні, а першодумці користувалися значною повагою), так 
і заслуженим авторитетом в українському національно-визвольному русі. […] життя 
Шрага стало своєрідним запереченням відомого вислову про відсутність пророків у 
своїй вітчизні. Ілля Людвигович був тісно пов’язаний з Черніговом та Сіверянським 
краєм, де він став для багатьох другом, соратником, однодумцем, порадником, захис-
ником, останньою надією на справедливість. Активна громадська діяльність здобула 
йому визнання по всій Україні. Знали й поважали Шрага і в Галичині… селянство 
Наддніпрянщини добре знало та шанувало Шрага. […] Безумовно, І. Шраг, як і всі 
люди, мав певні вади та недоліки, але парадоксальним чином вони не зафіксовані 
у джерелах. Абсолютна більшість його сучасників відгукувалася про нього з тією не 
силуваною, показною або наказною, а справжньою щирою симпатією, яку можуть жи-
вити тільки позитивні риси непересічної особистості»337. 

Посилаючись на свідчення мемуаристів (О. Лотоцького, С. Єфремова, 
С. Русової та ін.), авторка підкреслює, що «…в українських колах Києва ще на по-
чатку ХХ ст. добре усвідомлювали роль Іллі Людвиговича в загальнонаціонально-
му русі (в адресі відзначено, що його діяльність “обіймає собою інтереси України-
І. Л. Шраг: Документи і матеріали / Упоряд.: В. М. Шевченко та ін. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 
1997. 163 с.

336  Дорошенко Д. De Profundis: Памяти І. Л. Шрага, Ф. П. Матушевського й А. Г. Вязлова. 
Хліборобська Україна. Відень, 1920. Ч. ІІ-ІV. С. 141.

337  Демченко Т. Батько Шраг. С. 3, 8.
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Руси”). Його цінували насамперед за рідкісний талант легалізувати, переводити 
в практичну площину найскладніші проблеми, пов’язані з українським рухом… 
Шраг ради успіху справи був схильний чимось поступитися. Ще одна риса його 
вдачі полягала в тому, що він не любив псувати стосунки з людьми. Розходження 
на принциповому ґрунті він намагався не переводити в площину приватної ворож-
нечі» 338. 

В іншій праці, присвячений стосункам І. Шрага та письменника, літературно-
го критика та публіциста М. М. Могилянського, авторка говорить про вплив авто-
ритетних очільників попередніх генерацій українського руху на процес залучення 
нових прибічників, наголошуючи на пов’язаності наступності поколінь і безпе-
рервності процесу українського націєтворення: 

«Адже далеко не всі неофіти приєднувалися до руху, виходячи тільки з ідейних 
та політичних міркувань. Для багатьох, якщо й не визначальним, то дуже суттєвим 
був особистий приклад керівників і найбільш шанованих учасників уже існуючих 
осередків. Іншими словами, кожний рух (і український зокрема), щоб бути масовим, 
мав створювати свій «пантеон героїв». А оскільки українські громадівські кола про-
вадили далеку від зовнішніх ефектів діяльність, то для їхніх представників особливу 
роль відігравали високі особисті якості у поєднанні з внутрішньою привабливістю, яка 
асоціюється з щирістю, доброзичливістю, порядністю, обов’язковістю, неконфліктним, 
поступливим характером. Саме такими рисами наділила природа Іллю Людвіґовича 
Шрага (1847-1919), якому судилося зіграти позитивну роль у житті багатьох діячів 
українського визвольного руху молодшого віку»339. 

Фактичний бік знайомства й співпраці Сергія Олександровича та Іллі 
Людвиговича вже висвітлено в літературі340. Зосередимося на іншому, актуаль-
ному в світлі «історії поколінь» питанні: яким чином відбувалося конструювання 
меморіального образу «славного чернігівського діяча» (вислів М. С. Грушевського) 
у публіцистиці та мемуарах С. Єфремова, чи зазнав цей образ зламів й трансфор-
мацій протягом десятиріч і які функції виконував у процесі творення колективної 
пам’яті української ліберально-демократичної еліти?

Першим публічним проявом уваги молодого С. Єфремова до постаті І. Шрага 
були нотатки «Ювилей І. Л. Шрага», вміщені в львівському «Літературно-
науковому вістнику»: 

«Д. 4 (17) марця в Чернигові святкували ювилей 25-літньої громадської діяль-
ности Іллі Людвиговича Шрага, найбільше популярного там чоловіка, поважаного 
людьми всіх станів від найвищих до найнижчих (селяне, звертаючись до нього, яко 
заступника в справах судових, зовуть: «Велика Шрага»). Він має якусь чаруючу силу 
- ніколи і ні перед ким не таїтися, не ховатися з своїми щирими думками - а проте не 
сварити, не обурювати людей проти себе і проти боронених ним думок і справ, а навпа-
338  Там само. С. 58.
339  Демченко Т. «Запишіть мене до чернигівської Просвіти»: М. Могилянський та І. Шраг. 

Пам’ятки України: історія та культура. Київ, 2013. № 9. С. 22-23.
340  Демченко Т., Онищенко В. «Знов море праці розстилається перед нами…»: листи Сергія 

Єфремова до Іллі Шрага. Літературний Чернігів. 2001. № 17. С. 69-78; Демченко Т. П., Онищенко В. 
І. Листи Іллі Шрага до Сергія Єфремова. Літературний Чернігів. 2002. № 2. С. 105-117; Єрмашов Т. 
Співпраця С. Єфремова та І. Шрага в українській справі. Шрагівські читання. Чернігів: Просвіта, 
2012. Вип. 2. С. 52-56. Т. Єрмашов, підкреслюючи, що їхня «щира дружба і плідна співпраця на рідній 
ниві стали свідченням духовної неперервності поколінь нації, спадковості української ідеї», відзначає 
як властиві обом риси демократизм в спілкуванні, приязнь і повагу до співрозмовника незалежно від 
його стану і віку (Єрмашов Т. Назв. праця. С. 52).
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ки - прилучувати до їх людей ріжного стану. Нагоду до святкування ювілею дало те, що 
він 26 років працює в Чернигові яко адвокат. Ініціатива вийшла з сфер судових. І наше 
Наукове товариство вислало д. Шрагу, свойому давньому членові і співробітникові на-
ших наукових видань, сердечне поздоровлення»341.

У квітні 1917 р. в інформаційному повідомленні щодо процесів реформування 
УДРП С. Єфремов, на той час співредактор щоденної газети «Нова Рада», називає 
прізвище Іллі Шрага серед новообраних членів Ради партії (з червня ця партія 
приймає назву «соціалісти-федералісти»)342. Дійсно, незважаючи на свій поважний 
вік і стан здоров’я, Ілля Людвигович після падіння старого режиму активно до-
лучився до партійно-політичних трансформацій та взяв участь у розбудові нового 
життя.

У вересні 1918 р. на шпальтах «Нової ради» С. Єфремов, не називаючи пріз-
вища І. Шрага, із сарказмом коментував відмову Міністерства юстиції Української 
держави задовольнити прохання голови Чернігівського окружного суду профінан-
сувати курси української мови для місцевих правників: «Цікавий мотив такої від-
повіді: українська мова - рідна для судовиків, а через те її не треба вчити, бо її й 
так усі знають»343.

У вересні 1919 р. у статті «Пам’яти В. П. Науменка (+ 8. VII. 1919)» 
Єфремов порівнював різні типи представників старшої генерації українсько-
го руху: 

«Вол. П. Науменко належав до того покоління української інтелігенції, що куль-
турну роботу ставила в першу і може навіть єдину чергу своєї діяльности, викликаючи 
цим навіть протести од таких яскравих політичних темпераментів як Драгоманов, за 
«безполітичну», мовляв, культуру. Це була, звісно, помилка, але помилка натуральна 
за обставин, серед яких довелось жити й працювати В. П. Науменкові, надто зрозуміла в 
зв’язку з особистою вдачею небіжчика. Вихований у 70-ті роки, коли українська ідея не 
досягла ще була вершків свого теоретичного обґрунтування, В[олодимир] П[авлович] 
так і лишився типовим сином того половинчастого часу й не поступив наперед у своєму 
українському розвиткові, як Драгоманов, Лисенко, Шраг і инші славні небіжчики, що 
йшли в ногу з поступовим розвитком українства і приймали останні його здобутки»344. 

Як бачимо, Єфремов чітко відокремлював культурницьке українофільство 
багаторічного неофіційного голови Старої громади та редактора «Киевской ста-
рины» В. П. Науменка й «політичне українство» Шрага, надаючи свої симпатії 
останньому.

У 1919 р. у некролозі на сторінках журналу «Наше минуле» (кн. 1-2, січень 
- квітень, с. 123-124, 140), що виходив за редакцією П. Зайцева у київському ви-
давництві «Друкарь», С. Єфремов характеризував І. Шрага як «одного із найбільш 
значних діячів сучасного українства», відзначав, що його ім’я 

«тішилося надзвичайною популярністю в широких верствах громадських, а особа 
його була вельми шанована в найрізноманітніших кругах. Це був визначний громад-
ський діяч, висококультурний, з хорошою громадською школою, з невгасимим пори-
ванням до діла, до роботи, з умінням гуртувати круг себе людей, давати лад, гострі 
сутички мирити і зводити на роботі людей, що без такого цементу ледве чи зійшлися б 

341  С. Є. [Єфремов С.]. [Персоналія]. Літературно-науковий вістник. 1900. Т. Х. Кн. 4. С. 60.
342  Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.). Т. 1. С. 62.
343  Там само. С. 197.
344  Єфремов С. Публіцистика революційної доби. Т. 2. С. 358.
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коло спільної справи. Хоч він присвятив себе найбільше роботі в рідному місті, в Чернігові, 
з яким зв’язало його ціле життя, але постать небіжчика не вкладалася в рямці місцевого, 
провінційного побуту, його виступи виходили поза межі місцевих інтересів. І через те зна-
ли його й шанували далеко за межами рідної Сіверщини. А надто в українських кругах, де 
авторитет небіжчика зростав з кожним роком»345. 

Єфремов, зупиняючись на громадсько-політичних аспектах діяльності Шрага, за-
значав його природжений талант лідера, тактовність, яка виробилася внаслідок «довгої 
й діяльної роботи на громадськім полі», звичність і вміння («зручність») в керівництві 
дебатами на товариських зібраннях, високу моральність і порядність у поводження як 
з друзями, так і опонентами, юнацький ентузіазм в громадських справах, скромність і 
безкорисливість…

«Це була живий зв’язок сучасности з минулим, власне - саме минуле в роман-
тичному ореолі, яке ні на крок проте не відставало від життя і вміло навіть її скороми-
нучими інтересами перейматися»346. 

Друкуючи в цьому ж таки числі життєпис І. Шрага, Єфремов виклав історію по-
яви цього «документа доби»: «Подаю тут автобіографію небіжчика, яку я прохав його 
скласти р. 1916-го, виставивши за привід потребу здобути матеріал для одного з енци-
клопедичних словарів, а насправді маючи на меті зафіксувати життя одного з найвиз-
начніших діячів сучасного українства у його власному слові»347. 

У післямові до автобіографії Єфремов окреслив громадсько-політичне поле діяль-
ності І. Шрага періоду Української національно-демократичної революції (Виконавчий 
комітет об’єднаних громадських організацій, «Союз українських соціалістів-федераліс-
тів» (СУАФ), Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ), «Просвіта», УЦР). 
Події початку 1919 р. фатально відбились на стані його здоров’я. «Хороше, на щи-
ро-людські моменти багате життя урвалось…»348.

Опублікований на шпальтах бібліографічного місячника «Книгарь» нарис Сергія 
Єфремова «Людині гармонії. Пам’яти І. Л. Шрага († 11 квітня 1919 р.)»349 розпочинаєть-
ся такими переконливими рядками: 

«В українському національному русі аж до останнього часу перед вели звичайно 
письменники. І це натурально в країні, де слово письменства, та й то придушене, було чи 
не єдиним проявом і єдиною познакою скованого громадського життя, що в кайданах і не 
могло родити громадських діячів у широкому розумінні цього слова. Їм тут не було ходу і 
саме життя переводить на нашій Україні людей з інтересами поза обсягом письменства 
здебільшого в «общеруській» табор. І тим більше заслуга тих нечисленних діячів наших, 
котрі, можна сказати - наперекір стихіям, все-таки на українськім ґрунті встояли і оста-
лися на йому, хоча всі обставини тягли їх до того ширшого простору, що давало російське 
життя. До таких належить незабутній Ілля Людвигович Шраг, що упокоївся 11 квітня в 
Чернігові»350. 

З’ясувавши головні факти біографії Шрага, Єфремов послідовно аналізує процес 
345  Єфремов С. Пам’яті Шрага. Наше минуле. 1919. № 1-2. С. 123-124.
346  Там само. С. 123.
347  Там само. С. 124.
348  Там само. С. 140.
349  Єфремов С. Людина гармонії. Пам’яти І. Л. Шрага. Книгарь: літопис українського пись-

менства. 1919. Ч. 21. Травень. Стовп. 1423-1427. Републікація: І. Л. Шраг: Документи і матеріали / 
Упоряд.: В. М. Шевченко та ін. Чернігів : РВК «Деснянська правда», 1997. У некролозі використані 
матеріали «Автобіографії» І. Шрага (Наше минуле. 1919. № 1-2. С. 124-140).

350  Єфремов С. Людина гармонії. Стовп. 1423-1424. 
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формування його особистості. Серед чинників первинного етапу соціалізації виокрем-
лює наступні: 1) сприятлива родинна аура («Зростав малий Шраг в атмосфері сти-
хійно українській. Седнів і родина Лизогубів свято берегли й шанували спогади про 
перебування тут Шевченка…»351) (Т. Шевченко приїздив до Седнева і жив у маєтку 
Лизогубів у 1846 та 1847 рр.), роль українських традицій; 2) вплив друзів дитинства 
(«Між товаришами дитячого світу у Шрага були - Д. Лизогуб і М. Колодкевич, потім 
ватажки «народовольческого» руху: перший, відомий під іменем святого революціоне-
ра, за свої визвольні діла наложив головою як учасник одеського процесу 1879 року. 
Другий помер в’язнем у Шліссельбурзькій фортеці»352); 3) впливи українського театру 
(«Перші зародки української свідомости заложили Шрагові українські вистави: невми-
руща «Наталка-Полтавка», виставлена аматорськими силами в Чернигові, зробила 
на молодого гімназиста таке велике вражіння, що й потім він не раз згадував її, як 
початок і вихідний пункт свого українства»353); 4) спілкування з непересічними інди-
відуальностями, які мали виразно українську ідентичність («Взагалі в Чернигові на 
початку 60-х років було досить сильне українське джерело: вчителями у …Шрага були 
Л. Глібов та І. Дорошенко; тут же жив оригінальний пропагатор Данило Ніс354, «ку-
рінь» якого був завжди одчинений для всіх, хто хтів напитися з криниці української 
свідомості; мали чималий вплив О. Маркович, Ол. Тищинський, М. Вербицький та 
ін.»); 5) атмосфера «Великих реформ» 1860-70-х рр., що позитивно відбилась на стані се-
редньої освіти («Гімназична наука Шрага припадала на гуманні часи Пирогова, коли 
формалістика по школах одступила перед моральним впливом справжньої педагогії… 
Молодь зростала в атмосфері вільнолюбних та народолюбних змаганнів і набирала-
ся тих животворних ідей, що потім на все життя були їм невгасними світочами»355); 
6) газета «Черниговский Листок» (деякі статті в якій друкувалися українською мо-
вою), яку видавав у Чернігові у 1861-1863 рр. Л. Глібов та яку мав можливість читати 
Шраг; 6) захоплення ідеями російського революційного народництва (читання творів 
О. Герцена, М. Чернишевського, М. Добролюбова, Д. Писарєва); 7) 4-річне перебування 
в Петербурзі - «центрі розумового життя тогочасної Росії», де 1865 р. Шраг вступив до 
Медико-хірургічної академії, а через півтора роки перейшов на юридичний факультет 
університету; 8) праця в студентських таємних гуртках. За цю небезпечну з точки зору 
ІІІ-го Відділення діяльність 1869 р. він був виключений з університету з забороною 
вступати до будь-якої іншої вищої школи у межах Російської імперії й висланий під 
поліцейським ескортом на «родину», до Седнева. «Так почалася його громадська тут 
діяльність, що не припинялася ні на один мент аж до самої смерті»356. 

У 1874 р. піднаглядний І. Шраг добився дозволу на тримісячне перебування у 
351  Там само. Стовп. 1424.
352  Там само. Стовп. 1424.
353  Там само. Стовп. 1424.
354  Вірогідно, насправді згадується Степан Данилович Ніс - етнограф, історик, письменник, лі-

кар, громадський діяч (1829-1900). Розпочавши у 1858 р. працю оператором Чернігівської лікарської 
управи, у місті він зустрів відомих діячів українства Леоніда Глібова, Опанаса Марковича, Олександра 
Лазаревського. Влаштовував у себе на квартирі гурток, де на громадських засадах діяла бібліотека. 
Став одним із фундаторів Чернігівської української громади. 1863 р. був заарештований у т. зв. справі 
І. Андрущенка за зберігання і поширення нелегальних видань («Колокола» О. Герцена, прокламацій 
народницької організації «Земля і воля»), висланий на Північ Росії, в м. Білозерськ (до липня 1872 
р.). З 1886 р. знову у Чернігові, займався лікарською практикою (див.: Коваленко Г. Очерк жизни и 
деятельности украинского этнографа и народного врача С. Д. Носа. Киевская старина. 1901. Кн. 9. 
С. 363-400; Єфремов С. Жертви нашого лихоліття. М. Т. Симонов і С. Д. Ніс. Літературно-науковий 
вістник. 1901. Т. XIV. Кн. 4. С. 38-55).

355  Єфремов С. Людина гармонії. Пам’яти І. Л. Шрага. Стовп. 1424-1425.
356  Там само. Стовп. 1425.
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Розділ ІІ. «Історія поколінь» в українському національному русі...

Києві, щоб здати екстерном екзамени за університетський курс юридичних наук. Його 
науковим керівником погодився стати відомий вчений-криміналіст та історик права, 
діяч Старої громади професор О. Ф. Кістяківський. Отримана ступінь кандидата права 
дала Шрагу змогу вступити до чернігівської адвокатури. 

«Великий хист і енергія та працьовитість молодого адвоката звертають на його за-
гальну увагу…, - твердить Єфремов, - … Ця участь не була тільки формальною, як часто 
траплялося у нас, бо кожній справі Шраг віддавався цілою істотою, робився душею її й 
єднав, умів єднати круг себе таких само щирих працівників, і невеличкий Чернігів сво-
єю культурою і політичною роботою завжди визначався серед інших провінціальних міст. 
Не дивно, що коли прийшли часи визвольного руху, то Шраг був першим обранцем до 
Державної Думи, де високо держав прапор волі й українства, одбувши потім за це кару по 
так званому Виборзькому процесу»357. 

Єфремов наводить рядки зі статті Григорія Коваленка, який, описуючи р. 1900 
25-літній ювілей громадської діяльності небіжчика, зауважив: «Здається, ні одне діло 
не починалося і не робилося в Чернигові без І. Л. Шрага»358.

Визнаючи, що у 1880-х рр., перебуваючи на Україні, Шраг брав участь головним 
чином в імперських виборчих інституціях («По повороті з Петербургу спершу Ілля 
Людвигович одійшов був од активної роботи в українстві, захоплений загальним ру-
хом. Невидне животіння українства в 80-х роках не давало простору й виходу його 
енергійній вдачі»), Єфремов переходить до аналізу вторинного етапу його соціалі-
зації: «… На початку 90-х років Шраг знов, під впливом українських вистав товари-
ства Кропивницького та поповнених знайомств серед київських українців (Лисенко, 
Кониський) і закордонної преси («Діло»), обертається до активної роботи й на україн-
ському ґрунті»359. 

Тобто чинниками, які сприяли «дозріванню» українства Шрага вже в зріло-
му віці, були український театр (приїзд у 1883 р. на гастролі до Чернігова трупи 
М. Кропивницького та М. Заньковецької), вплив національно-демократичної галиць-
кої преси (газета «Діло»), так звані «значущі Інші» (композитор Микола Лисенко, літе-
ратор і громадський діяч Олександр Кониський), нарешті, безпосереднє спілкування 
у Чернігові з українськими культурними й громадськими діячами (Борис та Марія 
Грінченки, Олександр та Софія Русови, Михайло Коцюбинський, Петро Червінський, 
Володимир Самійленко). На широкому фактичному матеріалі цей процес більш деталь-
но розкрито в монографії Т. П. Демченко «Батько Шраг»360, де до кола осіб, які сприяли 
«українському вибору» Іллі Шрага, додано імена О. Тищинського та О. Кістяківського. 
Поряд з іншими чинниками еволюції світогляду Шрага виокремлено такі, як спіл-
кування за роки адвокатської практики з селянами та усвідомлення гостроти аграр-
ного конфлікту, відвідини 1899 р. «Українського П’ємонту» - Східної Галичини, зна-
йомство там із такими видатними діячами національного руху, як М. Грушевський, 
О. Барвінський, Ю. Романчук, В. Шухевич. 

Після відновлення у 1893 р. діяльності Чернігівської української громади Шраг 
опиняється в епіцентрі її праці: 

«І своєю лагідною вдачею Шраг робиться незабаром свого роду осередком чернигів-
357  Там само. Стовп. 1425-1426.
358  Коваленко Гр. І. Л. Шраг: Сьвяткуваннє 25-лїтнього ювилею його суспільної діяльности. 

Літературно-науковий вістник. 1900. Т. Х. Кн. 6. С. 214-217. Див. також: Шевченко В., Демченко Т. 
Ювілей, який мав великий резонанс у Чернігові. Літературний Чернігів. 1996. № 8. С. 63-66.

359  Єфремов С. Людина гармонії. Пам’яти І. Л. Шрага. Стовп. 1426.
360  Демченко Т. Батько Шраг. С. 37-43.
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ської громади, що вмів єднати неоднакові змагання і вводити їх в рамці єдиної мети на 
добро рідного краю. З цього часу можна проказати тут наведені вище слова з ювілейної за-
мітки - не було на Україні такої громадської справи, до якої не пристав би Ілля Людвигович 
і в якій не брав би він найдіяльнішої участі. Володіючи добре пером (статті й замітки його 
російською та українською мовами друкувалися в «Юридическом Вестнике», в львів-
ській «Правді», «Записках Н[аукового] Т[оварист]ва ім. Шевченка», «Южных Записках», 
«Украинском Вестнике» тощо), Шраг проте більше нахилу мав до політичної роботи. 
Особливо одкрилося широке перед ним поле з заснуванням року 1897-го Всеукраїнської 
організації (пізніше Товариства українських поступовців), що потім перетворилося в 
Радикально-демократичну партію, реформовану року 1917-го в Українську партію соціа-
лістів-федералістів»361.

Зі свідчень Єфремова дізнаємося про стиль партійно-політичної діяльності Шрага: 
«Небіжчик аж до останніх днів належав до найактивніших партійних робітників. 

Рідко коли який з’їзд з самого початку заснування організації обходився без його участі, як 
голови, що вміло провадив збір, вносячи завжди ту безсторонність і лагідність, що мирить 
гострі суперечки і вміє знаходити ту середину, на якій можуть погодитись, не вважаючи на 
часткові суперечки, люди, що йдуть до однієї мети. Таким він лишився аж до останніх своїх 
виступів у Центральній Раді, де його промови викликали велику увагу, хоча б ішли проти 
загального настрою. Не було, певне, на Україні свідомої людини, яка не знала б Шрага й 
не поважала його, як мало хто із селянства на Чернигівщині не чув про «велику Шрагу» - 
свого повсякчасного заступника й оборонця, якого двері були раз у раз одчинені для всіх, 
хто потребував оборони й допомоги»362.

Наприкінці меморіального нарису Єфремов наголошує, що саме принцип гармо-
нії визначав людську й громадську сутність Шрага: 

«Це була взагалі імпозантна, чарівна, особисто надзвичайно принадна людина. 
Висока, показна постать, могучий голос його й одкритий погляд немов створені були для 
трибуни; благородство вдачі й широкий розум та вміння поводитися за всяких обставин і 
з людьми всяких станів, - та риса, яку можна назвати джентльменством у найкращому ро-
зумінні цього слова - притягали до нього людей. У Шрага в високій мірі була та внутрішня 
гармонія - ознака великої сили індивідуальної й високої культури - перед якою стихають 
дрібні суперечки та рахунки. На перший виходять план самі вищі поривання людської на-
тури. Може, через те не було у Шрага й особистих ворогів, бо особисті справи розвіювалися, 
мов дим на повітрі, перед лицем цієї гармонійної, чистої серцем і великої духом людини. 
Може, через це й політичні вороги, - а їх у небіжчика було раз у раз досить, - не могли не 
шанувати й не схилятися мимоволі перед цим зразком внутрішньої гармонії, що сіяв круг 
себе ту ж гармонію мети й засобів до неї. Як громадянин, народився небіжчик за тих часів, 
коли люди найбільше шукали гармонії духа й силкувалися витворити гармонію ту і в жит-
ті кругом себе й вірили, що це можливо, що це неминуче. Ту віру Ілля Людвигович доніс 
до могили, хоча дійсність невпинно й неустанно била по ній важким своїм молотом. І любо 
було дивитись на цю молоду душею людину: літа і пригоди зігнули вже високу постать, 
361  Єфремов С. Людина гармонії. Пам’яти І. Л. Шрага. Стовп. 1426. Всеукраїнська безпартійна 

демократична організація (інша назва - Загальна безпартійна українська організація) була заснована 
у 1897 р. Українська радикально-демократична (демократично-радикальна) партія утворилась у груд-
ні 1905 р., у вересні 1908 р. трансформувалася в Товариство українських поступовців; своє існування 
УДРП відновила після початку революції, з червня 1917 р. прибравши назву «Українська партія со-
ціалістів-федералістів». До керівництва всіх цих політичних об’єднань входили С. Єфремов і І. Шраг. 
Єфремов був членом Ради ВБДО з 1900 р. 

362  Єфремов С. Людина гармонії. Пам’яти І. Л. Шрага. Книгарь. 1919. Ч. 21. Травень. Стовп. 1426-
1427.
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поорали зморшками думне чоло, та не зігнули м’якої в поводженні, а мов криця та в ділах 
твердої вдачі небіжчика»363. 

Єфремов висловив передбачення, що «напевне, в пам’яті людській останеться він 
надовго, як зразок ідеального громадянина, невсипущого працівника та особисто пре-
красної людини - щасливе поєднання внутрішнього благородства з околишньою ве-
личністю»364. Як бачимо, Сергій Олександрович не помилився - нащадки поцінували, 
хоч і запізно, внесок Іллі Людвиговича в творення модерного українського суспільства).

У споминах «Про дні минулі» Єфремов пригадує історію знайомства з Шрагом у 
політичному «салоні» свого «вчителя» Олександра Кониського365. Наводить факти ді-
яльності Шрага у ВБДО - федеративної спілки українських громад Російської імперії, 
де Ілля Людвигович брав участь як делегат від Чернігівської громади в установчому 
з’їзді в серпні 1897 р.366, у подальшому головував на з’їздах ВБДО, що відбувались спо-
чатку тричі, а потім двічі на рік367. 

«Головував звичайно Шраг і головував дуже майстерно. Як тепер бачу його ставну 
огрядну постать, коли він підводиться з свого місця для заяв або резюме змаганнів і своїм 
густим голосом немов ставить крапки над «і», даючи влучну формуловку усім думкам, що 
висловлювалися в дебатах»368. 

Згадуючи про переформатування організаційно-тактичних засад ВБДО, Єфремов 
свідчить, що 

«перше слово про політичну програму організації було вимовлене на літньому з’їзді 
1902 р. Шраг од чернігівської громади заявив, що пора організації ступити на виразно по-
літичний шлях, виробивши відповідну програму, що час вимагає повного самоозначення 
з політичного боку, що ми взагалі стоїмо, певне, перед подіями, коли кожного з першо-
го ж разу запитуватимуть - «како віруєши», що ми повинні йти тут за прикладом росій-
ських організацій, які на політичну сторону визвольної справи найбільше звертають уваги. 
Пам’ятаю, що жадних дебатів заява ця не викликала, з’їзд одноголосно згодився з промов-
цею й доручив Раді на найближчий з’їзд виготувати проект політичної програми й подати 
її на розгляд заїзду»369. 

С. Єфремов розповідає у споминах також про свої клопоти в Петербурзі (листо-
пад - грудень 1904 р.) у справі зняття заборон з українського друкованого слова в «добу 
довіри» кн. П. Д. Святополка-Мирського, «всесильного міністра внутрішніх справа, 
вельми популярного тоді»370. Окрім аудієнції у князя, на якій Єфремов подав про-
хання про дозвіл українського періодичного друкованого видання, він зустрівся з гр. 
Г. О. Милорадовичем, до якого Шраг дав йому рекомендаційного листа, прохаючи, 
«щоб він з свого боку поклопотавсь приватним способом перед міністром про українську 
пресу…»371.  Офіційну відповідь Єфремов дістав через уже поліцію в Києві; в цілому 

363  Там само. Стовп. 1427.
364  Там само. Стовп. 1427.
365  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 375.
366  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 432.
367  Там само. С. 433.
368  Там само. С. 538.
369  Там само. С. 540.
370  Там само. С. 560.
371  Там само. С. 562. Детальніше про це див.: Демченко Т. П., Онищенко В. І. Листи Іллі Шрага 

до Сергія. Єфремова. Літературний Чернігів. 2002. № 2. С. 107-112.



233233

2.4. Образи сучасників у публіцистичному доробку С. Єфремова

вона була передбачуваною - «ходатайство не подлежит удовлетворению»372. 
Зауважимо, що в прокоментованих фахівцями листах І. Шрага до С. Єфремова 

виразно відбивається щира приязнь та повага до свого молодшого товариша, визнан-
ня наукової й громадсько-національної ваги його «Історії українського письменства». 
Так, 13 липня 1911 р. Шраг писав: «… ще раз щиро дякую і радію, що ми маємо Вашу 
вельми коштовну працю: Ваша «Історія» - велике придбання, надзвичайно корисне, Ви 
задовольнили пекучу потребу»373. 

Через багато років у потаємному щоденнику Сергій Єфремов занотував 29 жовтня 
1924 р.: «Писав некролог для «України». Аж цілих 12 написав (Алчевської, Жебуньова, 
Кащенка, Кістяківського, Левицького І., Матушевського, Науменка, Стебницького, 
Стешенка, Сумцова, Широцького, Шрага)»374. 

Більшість з цих некрологів були вміщені в виданні ВУАН - «Україна: науковий 
трьохмісячник українознавства» за редагуванням акад. М. С. Грушевського (кн. 3 за 
1924 р.) у розділі «Заслужені для української науки і українознавства діячі, що по-
мерли в рр. 1918-1923» (с. 180-191). Про Іллю Людвиговича було сказано, що він син 
«захожого німця», друкувався в журналі «Юридический вестник», «Южные записки»; 
«цікава автобіографія» Шрага надрукована вже по його смерті в «Нашому минулому»375.

У тому ж таки щоденнику в записі від 9 червня 1925 р. Єфремов передає розповідь 
дружини Шрага про його останні дні, коли з ВУЧК прийшли з наміром арештувати і 
родина ледве вблагала, щоб помираючого лишили «під хатнім арештом». «Так під аре-
штом він і помер, і може щасливий хоч тим, що не зазнав знущання в ЧЕКА»376.

9 березня 1927 р. Єфремов занотовує свою промову, виголошену на Глібовському 
святі в Чернігові. Порівнюючи в історичному аспекті Київ та Чернігів, академік дохо-
дить висновку, що 

«… потім, вже в 90-х і 900-х роках, Чернігів виступав як громадський конкурент 
Києву: згадаймо громаду часів Шрага, Грінченка, Коцюбинського, Самійленка. І знову от 
чернігівці наїздять до Києва, кияни наїздять до Чернігова, - але вже не з тим, щоб одне 
одного принижувати і на принижуванні конкурента власну славу будувати. За іншим від-
буваються новітні походи - щоб тут, на місці, виучувати культуру нашу й використовувати 
скарби, нагромаджені роботою колишніх поколіннів. Сталося це заходами і працею людей, 
що, працюючи на місцях, думками обіймали всю Україну, головою були в Європі і спільні 
думки загальнолюдського поступу прищеплювали до рідного ґрунту, засівали його не се-
паратним, а спільним, не скороминущим, а вічним, не до ворогування і розбрату вели, а до 
єднання. І сьогодні ми бачимо наслідки такої роботи»377.

У монографії «Михайло Коцюбинський» (Київ, Ляйцпиг, 1924) С. Єфремов згадує 
Шрага як постать із найближчого оточення письменника:

«… в Чернігові він міг не почувати себе, як досі, самотнім і як українець. Була там 
громадка однодумців (І. Л. Шраг та інші), з якою так само можна було одводити душу в 
спільних змаганнях і в спільній праці, - і гарні сліди цих громадських стосунків ми теж 

372  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 563.
373  Цит. за: Демченко Т. П., Онищенко В. І. Листи Іллі Шрага до Сергія. Єфремова. Літературний 

Чернігів. 2002. № 2. С. 112.
374  Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. С. 156.
375  Єфремов С. Заслужені для української науки і українознавства діячі, що померли в рр. 1918-

1923 [Шраг Ілля Людвигович]. Україна: науковий трьохмісячник українознавства / за редагуванням 
акад. М. С. Грушевського. Київ : ДВУ, 1924. Кн. 3. С. 191.

376  Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. С. 242:
377  Там само. С. 475-476.
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бачимо на Коцюбинському»378. 

Свідчив про намір Коцюбинського в 1906 р. «дати літературний портрет популяр-
ної тоді постаті І. Л. Шрага» для щоденної газети «Громадська думка»; письменник 
обговорював із Єфремовим деталі свого задуму. Цей намір Коцюбинського лишив-
ся «тільки в сфері задумів та планів»379. Про цей проект дізнаємося також із листів 
М. Грушевського: 23 лютого 1907 р. історик прохав Михайла Михайловича «для серії 
біографій наших діячів в «Раді» … написати коротеньку біографію д. Шрага як громад-
ського й земського діяча й депутата 1-шої Думи»380. 

У червні 1925 р. С. Єфремов, обговорюючи у взаємному листуванні спомини 
Євгена Чикаленка за 1861-1907 рр., які на той час друкувались в американській газе-
ті «Свобода», подає уточнення, де саме Ілля Людвигович отримав вищу освіту («Шраг 
учився не в московському університеті, а в Петербурзі - спочатку в Медично-хірургічній 
академії, а потім в університеті»)381.

Таким чином, у публіцистичних, мемуарних та епістолярних текстах Єфремова 
вимальовується неповторний образ Іллі Шрага як типової «людини 1870-х» - «досвіт-
ньої доби», сповненої спалахів надій і розчарувань українського руху. Із принагідних 
замальовок і пригадувань складається ідеальний образ українського діяча старшого 
покоління, затребуваний у модерну добу масових політичних рухів і діяльності полі-
тичних партій. По суті, публіцист започаткував творення шрагівського комеморатив-
ного канону.

Цінності О. Русова та І. Шрага, на яких акцентує увагу Єфремов, це - український 
патріотизм, народолюбство, прихильність ідеям демократії, федералізму, лібералізму 
та свободи самовизначення народів, глибоке усвідомлення громадського обов’язку, по-
літичний активізм, толерантність, уміння не тратити духу й знаходити оптимальне 
рішення в кризових ситуаціях. Виокремлення «творцями пам’яті» вищезазначеного 
«концентрату» ідеальних якостей було необхідним елементом у конструюванні колек-
тивної ідентичності ліберально-демократичної спільноти. Зазначені риси й цінності 
поступово стали обов’язковим соціоморальним стандартом лідерів політичного укра-
їнства початку ХХ ст. Показово, що представники генерації 1880-х - 1900-х рр. так 
само, як О. Русов та І. Шраг, заперечували поняття «українофіл» й «малорос», репре-
зентуючи себе перед політичним світом імперії як «національно свідомих українців». 
З ідейного арсеналу своїх «батьків», реальних та символічних «учителів» у політиці та 
науці, покоління Грушевського - Стебницького - Чикаленка, як і покоління Єфремова 
- Лотоцького - Дорошенка унаслідували віру в поступ, просвітництво, можливість мир-
них засобів боротьби, почуття боргу та відповідальності політичної еліти перед укра-
їнським народом. О. Русов та І. Шраг, діячі, оточені символічною аурою й пошановані 
нащадками, згідно з теорією колективної пам’яті П. Нора можуть розглядатися як сво-
єрідне «місце пам’яті», постаті, що сприяли комунікації поколінь та збереженню безпе-
рервності традиції структур українського руху.

378  Єфремов С. Михайло Коцюбинський / Єфремов С. Вибране: Статті. Наукові розвідки. 
Монографії. С. 233.

379  Там само. С. 256.
380  Листи до Михайла Коцюбинського. Т. ІІ: Горошовський-Іткін / Упоряд. та коментарі В. Мазного. 

Ніжин, 2002. С. 81.
381  Євген Чикаленко, Сергій Єфремов: Листування: 1903-1928 роки. С. 242.
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3.1. Свята та ювілеї
(ювілей Д. Мордовця, «свято Котляревського

в Полтаві», ювілеї М. лисенка, 
і. нечуя-левицького, М. Шашкевича, і. Франка). 

Посвяти в пресових виданнях на пошану
 діячів національної культури

Механізм «винайдення традиції» та творення «місць пам’яті» українського руху на 
межі ХІХ-ХХ ст. допомагає зрозуміти теорія колективної пам’яті. Поняття «колективної 
пам’яті» запровадив у науковий обіг французький соціолог Моріс Хальбвакс (Halbwachs) у 
середині 1920-х років. Інструментом, за допомогою якого М. Хальбвакс аналізує соціальну 
складову пам’яті, є поняття «рамка» (cadre). Хальбвакс заявляє про гомогенність рамки і 
спогадів: «...рамка і події тотожні за природою: події суть спогади, але і сама рамка склада-
ється зі спогадів. Ці два роди спогадів розрізняються тим, що другі більш стійкі, завжди по-
мітні нам, і ми користуємося ними для пригадування і реконструкції перших»1. Спогади він 
ділить на два різновиди: одні, соціально санкціоновані, цікавлять не лише даного індивіда, 
але і все суспільство, затверджуються і передаються від одного члена суспільства до іншо-
го, а вже на підставі цього соціально-меморіального каркаса кожен індивід «пригадує або 
реконструює» всі інші свої спогади. Опорні, базові соціальні спогади, що утворюють «рамку», 
називаються «орієнтирами»2.

«Рамки пам’яті розміщуються одночасно і всередині, і поза часом.  [...] Індивід викликає 
в пам’яті свої спогади за допомогою рамок соціальної пам’яті. Іншими словами, різні групи, на 
які ділиться суспільство, в будь-який момент здатні реконструювати своє минуле. Але, як ми 
бачили, вони найчастіше одночасно і реконструюють, і деформують його. Зрозуміло, є чимало 
фактів і деталей, які індивід забув би, якби інші не зберігали пам’ять про них замість нього. Але, 
з іншого боку, суспільство може жити лише за умови, що між індивідами і групами, що його 
утворюють, є достатня єдність у поглядах»3.

За Хальбваксом, колективна пам’ять посідає виняткове місце у підтриманні групової 
ідентичності та у конструюванні наративів, що вибудовують зв’язки поміж минулим, тепе-
рішнім та майбутнім4. Це створює методологічну основу для різних студій5.

У 1980-ті рр. П’єр Нора, спираючись на соціологію пам’яті Хальбвакса, запропонував 
програму вивчення «місць пам’яті» у Франції, яка була реалізована в багатотомній ко-
лективній праці «Les Lieux de Memoire» (1984-1992 рр.). «Місця пам’яті» у П. Нора не да-
ність, вони постійно (ре)конструюються, із поступом суспільства виникають нові рецепції 
символічних, монументальних, топографічних та інших «місць пам’яті». Він стверджує, що 
«пам’ять - це недавня історична проблема», на яку першими відреагували психоаналітики 
та філософи (Фрейд, Берґсон, Лукач), письменники (Пруст, Джойс, Конрад, Звево) і соціо-
логи школи Е. Дюркгейма6. Як зауважує П. Нора, донедавна історія та пам’ять тією чи 

1  Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. и вступ. статья С.Н. Зенкина. Москва : 
Новое издательство, 2007. С. 135.

2  Див.: Зенкин С. Морис Хальбвакс и современные гуманитарные науки / Хальбвакс М. Социаль-
ные рамки памяти / Пер. с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина. Москва : Новое издательство, 2007. С. 7-24.

3  Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. С. 336.
4  Див.: Грінченко Г. Усна історія – теорія, метод, джерело / Невигадане. Усні історії остарбайте-

рів / Авт.-упоряд., ред., вступ. ст. Г. Грінченко. Харків: Видавничий дім «Райдер», 2004. С. 10-12. 
5  Див., напр.: Кісь О. Колективна пам’ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіно-

чих спогадів про Голодомор. У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод, джерело: Зб. 
наук. праць / За ред. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. Харків : Східний інститут українознавства ім. 
Ковальських, 2010. С. 171-191; «Работа над прошлым»: ХХ век в коммуникации и памяти послевоенных 
поколений Германии и России: сб. ст. Челябинск : Каменный пояс, 2014. 295 с.

6  Див.: Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять / Пер. з франц. А. Рєпа. Київ : Кліо, 2014. С. 189-190.
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іншою мірою поєднувались. Історія поставала колективною пам’яттю групи. П. Нора за-
пропонував «колективній пам’яті» як соціальному конструкту відіграти для сучасної історії 
таку ж роль, яку для модерної історії відіграла історія «ментальностей». Треба розпочинати 
від місць, у чіткому сенсі слова, яким будь-яке суспільство, нація, сім’я, етнос, партія свідомо 
передає на збереження свої спогади або визнає їх за необхідну частку своєї самобутності: 
топографічні місця - як-от архіви, бібліотеки або музеї; монументальні місця - як кладовища 
або архітектурні споруди; символічні місця - як комеморації, паломництва, відзначення дат 
або емблеми; функціональні місця - як підручники, автобіографії або асоціації. Ці меморіа-
ли мають свою історію7. Так колективна пам’ять проявляється у трьох формах – матеріаль-
ній, символічній та функціональній. 

Метафоричний образ «місць пам’яті» міцно утвердився у світовому гуманітарному 
лексиконі, і відтепер мова може йти лише про його часткове коригування, але аж ніяк не 
про відмову від нього8. 

«Закодована в ‘‘місцях пам’яті’’ мнемонічна енергія концентрується переважно за закона-
ми просторової близькості і справляє чималий вплив на кристалізацію суспільних уявлень про 
час і простір, «своє» й «чуже», суспільне й приватне, сакральне й приземлене. Важливо лише 
обирати серед «місць пам’яті» не стільки сліди минулих битв, скільки етапи розвитку й мате-
ріалізації людського інтелекту, а також кращих форм інтелектуального спілкування. Майже 
безмежний пізнавальний простір відкриває тут використання здобутків наукової біографістики 

– адже вона унаочнює проблему вибору на рівні дій конкретної людини і вже тому є потужним 
виховним засобом»9. 

Поль Рікер сприймає пам’ять як діяльність у межах «філософії дії», пише про «пам’ять, 
котра працює», розглядає теорію «місць пам’яті» у контексті зміни поколінь і трансформації 
соціальних функцій пам’яті. У підсумку в його візії ідея пам’яті-боргу невіддільна від ідеї 
спадщини; ті, хто живуть, зобов’язані своїм існуванням тим, кого немає. Виникає пробле-
ма інверсії самої динаміки пам’яті – штучні моделі витісняють реальну й непередбачувану 
пам’ять. 

Концепт «історична пам’ять» розглядається фахівцями як похідний від таких концеп-
тів-означень, як «колективна», «соціальна», «культурна» пам’ять10. Л. Рєпіна розрізняє такі 
типи історичної пам’яті, як приватна, публічна, елітарна, популярна, професійна, аматор-
ська, локальна, національна. На її думку, в одному випадку, історична пам’ять постає як 
колективна пам’ять у групі, в іншому - як соціальна пам’ять у суспільстві. Загалом, історич-
на пам’ять - це сукупність донаукових, наукових, квазінаукових і позанаукових знань та 
масових уявлень соціуму про спільне минуле; історична пам’ять - один із вимірів індивіду-
альної та колективної / соціальної пам’яті, це пам’ять про історичне минуле, або радше, його 
символічна репрезентація11. 

Ян Ассман відділяє колективну пам’ять від особистої та історичної, пропонуючи в 
ній  розмежувати «комунікативну» (актуально-оперативну) пам’ять і пам’ять «культурну» 
(пам’ять про далеке минуле, міфологічні «витоки» та «засади»). Він вважає, що остання від-
різняється такими рисами, як інституціональна формалізація, символічне налаштування 
(включно з письмовою фіксацією), наявність фахівців як носіїв традиції. Для культурної 

7  Там само. С. 192.
8  Нагорна Л. Поняття «місце пам’яті» в системі memory studies. Регіональна історія України. 

2014. Вип. 8. С. 60.
9  Там само. С. 72.
10  Колесник І. Історична пам’ять та історіографія: архетипи взаємодії / Історія - ментальність - ідентич-

ність. Вип. IV: Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в XIX - першій 
половині XX століття / за ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісуліньської, П. Сєрженґи. Львів : ПАІС, 2011. С. 56.

11  Репина JI. П. Память и историописание / История и память: Историческая культура Европы 
до начала Нового времени. Москва: Кругъ, 2006. С. 23.
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пам’яті найважливішою подією є «канонізація», «заморожування» пам’яті, «коли течія тра-
диції зупиняється створенням канону»12. Як типовий приклад комунікативної пам’яті, Ян 
Ассман використовує категорію «пам’ять покоління». Цей різновид пам’яті «група набуває 
історично» і «ця пам’ять виникає у часі і проходить разом з ним, точніше, зі своїми носіями. 
Коли носії, що втілювали її, вмирають, вона поступається місцем нової пам’яті»13. Таким 
чином, комунікативна пам’ять може виглядати як тимчасове знання. Її існування нероз-
ривно пов’язане з хронологічними рамками. З плином часу втрачається або вона, або її 
актуальність. 

Дещо по-іншому тлумачить явище «колективної пам’яті» культуролог Аляйда Ас-
сман. Для неї культурна пам’ять, як елемент колективної, відокремлена від соціальної, 
індивідуальної і політичної форм пам’яті. Соціальна пам’ять, на думку А. Ассман, - це 
оперативна пам’ять суспільства, яка залежить від хронологічних рамок: «динаміка пам’я-
ті суспільства істотно визначається зміною поколінь. Кожна така зміна, яка відбувається 
приблизно з тридцятирічним періодом, помітно зрушує в суспільстві профіль його спога-
дів. Позиції, які раніше панували або вважалися репрезентативними, поступово перемі-
щуються від цент ру до периферії»14. А. Ассман називає загальною властивістю соціальної 
та індивідуальної пам’яті «персоніфікованість»: обидва типи пам’яті безпосередньо пов’я-
зані з індивідами та їхньою взаємодією. Культурна пам’ять та політична пам’ять, навпаки, 
мають дещо іншу структуру: ці типи призначені для комунікації між поколіннями, розді-
леними часом. 

Культурна пам’ять має два модуси: «канон» і «архів». «Каноном» позначається функці-
ональна частина культурної пам’яті, «архівом», навпаки, накопичувальна. Для розрізнення 
цих понять А. Ассман використовує концепт художнього музею. «Музей» виконує дві чітко 
розділені функції: по-перше, це функція ціннісного канону, по-друге, це функція історичного 
архіву. «Збереження, консервація речей є лише однією стороною культурної пам’яті, її інша 
сторона полягає в ретельному відборі, активній оцінці та індивідуальному освоєнні»15.
Для розуміння механізму конструювання пам’яті персоналістичну публіцистику 

С. Єфремова у багатьох випадках можна розглядати як его-документ, різновид історичного 
«свідоцтва про себе», головною характерною особливістю якого є суб’єктивно-особистісний 
характер. Єфремов одночасно присутній в тексті як суб’єкт опису та особа, що взаємодіє 
через місток минулого зі своїми «значущими Іншими»16. П. Хаттон зазначає, що «історики, 
постмодерністи цікавилися пам’яттю як засобом мобілізації політичної влади і відкидали 
внутрішню цінність традиції самої по собі», розглядали комеморацію як сучасну форму 
мнемоніки, «свідомо створену лідерами держави, нації для того, щоб пробудити бажаний 
спогад»17.  Інтерес до місць, де пам’ять кристалізується і знаходить свій притулок, пов’яза-
ний з будь-якими поворотними моментами історії. «Це поворотний пункт, коли усвідом-
лення розриву з минулим зливається з відчуттям розірваної пам’яті, і призводить до того, 
що почуття безперервності знаходить свій притулок в місцях пам’яті»18. Ця теза цікава 

12  Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 
высоких культурах древности. Москва : Языки славянской культуры, 2004. С. 100.

13  Там само. С. 52-53.
14  Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. Москва 

: НЛО, 2014. С. 15.
15  Там само. С. 34.
16  На думку творця поняття «его-документ», Ж. Прессера, цей вид джерела містить 4 основних типи 

особистих свідчень: автобіографії, мемуари, щоденники, листи особистого змісту. У найширшому сенсі его-до-
кументи - це «ті історичні джерела, в яких дослідник стикається з «я» - або іноді (Цезар, Генрі Адамс) «він» 

- які одночасно пишуть і присутні в тексті як суб’єкт опису» (Цит. за: Зарецкий Ю. Историки и автобиографии. 
URL: http://visantrop.rsuh.ru/article.html?id=1167090).

17  Хаттон П. История как искусство. Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2004. С. 13.
18  Нора П. Проблематика мест памяти. Франция-память. Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 1999. С. 17.
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для осмислення феномену реалізації «українського проекту», коли періоди тяглості 
та розквіту української культури переривалися дискримінаційними заходами влади 
(за словами С. Єфремова, «антрактами») стосовно українського слова й організацій-
них структур українського руху, а «притулком» пам’яті ставали пропам’ятні збірки, 
ювілейні вшанування, похорони та могили видатних діячів української культури, по-
святи в пресових виданнях… Це творення власних «місць пам’яті» відбувалось в ме-
жах імперського географічного та інколи - й ментального просторів, доволі химерним 
чином переплітаючись у долях і працях діячів українства. Колективна пам’ять такої 
корпоративної групи, як українська ліберально-демократична еліта, формувалась по 
суті як своєрідна протидія «імперській пам’яті». Хоча, як зауважив щодо феномену ос-
танньої Ігор Нарський у дискусії в «Ab Imperio», «…безглуздо дискутувати про пам’ять 
в імперському контексті, не визначивши контури феномена “історична пам’ять”». Ма-
ючи певний особистий досвід дослідницької роботи з феноменом колективної пам’яті 
та культури пригадування / забування, автор схиляється до обережного (і неминуче 
широкого) визначення її як культурного контексту або соціокультурної рамки, які про-
сіюють, впорядковують, творять ієрархію за критерієм соціальної значущості, слугу-
ють інструментом утримання пережитого людиною і групою. На думку І. В. Нарського, 
цей феномен містить не тільки мозаїку історичних образів як результат звернення до 
минулого, а всю сукупність процесів їх формування, циркуляції, деформації, витіснен-
ня, маніпуляції ними. І. Нарський зауважує, що носієм колективної пам’яті є не колек-
тив, як колись вважав М. Хальбвакс, а індивідуум, незалежно від того, перебуває він в 
національному або імперському контексті. Цей контекст визначає пам’ять індивіда за 
обсягом і змістом, але «тілом», що згадує, залишається людина. Автор підкреслює, що 
«не тільки імперська, але і національна пам’ять неминуче гетерогенна, бо становить 
аморфний анклав різнорідних і різноманітно інтерпретованих міфів, які застосову-
ються для діаметрально протилежних цілей (легітимації влади і опору їй)»19.

Комеморація як процес сприйняття минулого здійснюється через актуалізацію 
подій, що відбувались, персонажів та образів у контексті соціокультурної і політичної 
ситуації сьогодення. Історична подія, переживаючи метаморфози в пам’яті нащадків, 
піддається реінтерпретації, проходячи крізь призму пізніших подій і оцінок, стає еле-
ментом історичної пам’яті, але вже в новому соціальному оточенні. Історична пам’ять 
суспільства моделюється за різними шаблонами, що виробляються протягом десяти-
літь національної історії. Ці лекала не можуть залишатися незмінними - сучасність 
вносить свої корективи. Так, Є. О. Васильєва розглядає комеморацію як особливу фор-
му репрезентації минулого, коли з урахуванням політичних, соціальних і культурних 
імперативів сучасності підтримується не лише традиція, а й відбувається консоліда-
ція певних соціальних груп. На її думку, суть процесів комеморації складається з ри-
туалізації спогадів про минулу або безповоротно втрачену епохи, солідаризації пам’яті 
й жалю від втрат. Авторка зазначає, що «фундаментальне значення комеморації по-
лягає в тому, що вона, маючи складну структуру, є важливим елементом організації 
різних соціальних зв’язків»20. 

Таким чином, створюючи талановитим пером масив публіцистичних текстів 
про «недавнє минуле», С. Єфремов, як біограф своїх «значущих Інших», постачав, по 
суті, «матеріал» для міфологізації. Але його «історія» мала шанси перетворитися 

19  Нарский И. В «империи» и в «нации» помнит человек: память как социальный феномен. Ab 
Imperio. 2004. № 1. С. 85-88. URL: https://muse.jhu.edu/article/559969/pdf

20  Васильева Е. О. Роль практик коммеморации в процессах организации социального простран-
ства современного искусства. Власть. 2009. № 9. С. 40-41.



240240

Розділ ІІІ. «Винайдення традиції» та творення «місць пам’яті»...

на міф лише у випадку, якщо б стала підставою для групової ідентифікації і на-
була б нормативного характеру. На взірцях історико-біографічної публіцистики 
С. Єфремова можна переконатися у тому, що активна апеляція до минулого роз-
починається тоді, коли «конструктори» нації переходять від академічного етапу до 
організаційного, а далі - політичного. Найбільша потреба в такій апеляції виникає 
у кризові періоди, коли усталені образи й міфологеми втрачають переконливість 
і суспільство (чи корпоративна група) потребують нових. Особливого значення на 
другому, а частково й на третьому етапах націєтворення набувають свята, ювілеї, 
меморіальні збірки, перевидання та коментування спадщини символічних поста-
тей «українства» з відповідними акцентами стосовно її «невмирущості» та злобо-
денності для сучасних та прийдешніх поколінь. 

Публічне «згадування» минулого значною мірою діє за логікою календаря. 
Це особливо очевидно у випадку таких форм, як свята і ювілеї. Свята на честь 
найбільш важливих історичних подій, набуваючи практик публічних і приватних, 
служать щорічними нагадуваннями про них21. Найбільш стійкі з них стають ри-
туалами (згідно з Девідом Кертцером, такими слід вважати соціально стандар-
тизовані і повторювані символічні дії). Існує певний набір ритуалів пам’яті, які 
використовуються в різних контекстах. Наявність звичних ритуалів якоюсь мірою 
можна розглядати як показник укоріненості свята. Залучаючи індивідів до колек-
тивних практик, ритуали здатні чинити на них тривалу емоційну дію, виступаючи 
водночас завдяки стандартизованості й повторюваності надійним інструментом 
соціалізації. З плином часу «святковий репертуар» потребує оновлення. На думку 
фахівців, консервативні ритуали публічного «пригадування» більше задовольня-
ють запити старших поколінь, що пов’язані з подією, яка комеморується, особистою 
пам’яттю. Молодші покоління потребують культурних репрезентацій, що дозволя-
ють встановлювати емоційні зв’язки з минулим22 Найбільш важливими привода-
ми для комеморації є зазвичай «круглі дати» - десятиліття, фази, кратні чверті 
/ половини віку, століття. Символізуючи дистанцію, яка відокремлює соціум від 
історичної події, ювілеї «запрошують» до підтвердження зв’язку з нею. Німецький 
дослідник Ян Ассман вважає, що сорок років - це своєрідна межа між різними епо-
хами в колективному спогаді, «це термін, після закінчення якого живий спогад 
опиняється під загрозою зникнення і як нагальна проблема постають форми куль-
турної пам’яті про минуле»23. 

Наскільки ця культурна пам’ять поєднується з реальною подією? А. Мегілл 
зазначає, що коли йде з життя покоління - безпосередній учасник якої-небудь істо-
ричної події, пам’ять про цей період історії залишається, але часто разюче відріз-
няється від конкретних історичних реалій самого об’єкта спогадів. Більш того, іс-
торична пам’ять може стати потужним знаряддям у справі пропаганди будь-яких 
ідеалів, способу мислення і ставлення до минулого. Індивідуальний спогад про-
ходить через інституалізовані процеси, стаючи колективною пам’яттю. А. Мегілл 
вважає, що відтоді спогади перетворюються в самоцінні об’єкти: «Коли виникає 

21  Див.: Ефремова В. Н. Государственные праздники как инструменты символической политики: 
Возможности теоретического описания. Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр 
социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: Малинова О.Ю., гл. ред., и др. Москва, 2014. 
Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего. С. 66-79.

22  Ефремова В. Н. Государственные праздники как инструменты символической политики.  
С. 11-12. 

23  Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в вы-
соких культурах древности. Москва : Языки славянской культуры, 2004. С. 11.
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поклоніння, пам’ять в її головному, емпіричному сенсі перетворюється на дещо 
інше: пам’ять стає комеморацією»24. У політичному дискурсі, як і в історіографії, 
основним форматом репрезентації минулого є наратив - сюжетна оповідь, яка опи-
сує ланцюг імовірно причинно-пов’язаних історичних подій25. Олександр Еткінд 
розрізняє «тверді» (пам’ятники) і «м’які» (тексти) форми пам’яті26. Це спостережен-
ня допомагає з’ясувати специфіку особистісних комеморативних практик у середо-
вищі української ліберально-демократичної еліти. Мемуари більшості діячів, що 
брали участь у розбудові «українського проекту», можна розглядати як забарвле-
ну особистими переживаннями та відчуттям причетності, сюжетну оповідь, де з’я-
совуються причини й наслідки подій, вимальовуються постаті осіб «першого» та 
«другого ряду» в контексті «Великої історії». А оскільки це «м’яка» форма пам’яті, 
то виписані натхненною й критичною рукою оповідача образи можуть мати або 
реалістичний, або ідеалізований, або й міфологізований вигляд. Стосовно досто-
вірності наведених дат, назв, деталей - то найбільш верифікованими, як здається, 
є спогади С. Єфремова та О. Лотоцького.

У XIX cт. - «столітті націоналізму» - в Європі поширилося святкування істо-
ричних ювілеїв. Їхня кількість та масштабність дозволяє науковцям іменувати цю 
добу «віком ювілеїв» та спонукає до порівняльних студій про функції і вплив на 
суспільне життя публічних святкувань. Самі ж ювілеї розглядають як засоби інте-
грації різних за соціально-економічним і освітнім рівнем спільнот та утверджен-
ня специфічної самоідентифікації членів цих спільнот. Львівський історик Ігор 
Чорновол у огляді (2005 р.) праць закордонних дослідників, присвячених вивченню 
свят та ювілеїв у Східній Європі, звертає особливу увагу на монографію Патриції 
Дабровські про історичні ювілеї видатних історичних осіб та подій у контексті 
процесу формування польської нації в 1879-1914 рр. та вказує на необхідність ви-
вчення традицій українських святкувань27. Привертає увагу також його рецензія 
(2005 р.) на праці львівських колег щодо сакралізації особистості М. Шашкевича 
та формування його культу, зокрема, розвідки про урочисте перепоховання у 1893 
р. у Львові останків Шашкевича - першої масштабної української національної ма-
ніфестації, кроку до творення на теренах Східної Галичини культу поета та запо-

24  Мегилл А. Историческая эпистемиология. Москва : Канон+, 2007. С. 110.
25  Ефремова В. Н. Назв. праця. С. 17.
26  Эткинд А. Кривое горе: Память о непогребенных. Москва : Новое литературное обозрение, 2016. 

С. 228.
27  Чорновол І. Націоналізм та ювілеї. URL: https://krytyka.com/ua/articles/natsionalizm-ta-yuvileyi. 

«Чи можуть поляки зберегти відчуття національної ідентичності, чи стануть вони германцями, австрій-
цями чи росіянами?» Відповідаючи на це питання, П. Дабровські демонструє, що поляки користували-
ся здатністю відсвяткувати ювілеї минулих подій та персонажів, щоб зміцнити свою націю зсередини, 
створюючи основу національного дискурсу, здатного об’єднати поляків через політичні кордони та соці-
альні та культурні відмінності. В монографії реконструйовані громадські святкування, такі як ювілей 
письменника Йозефа Кражевського, двохсотліття Віденського рельєфу та повернення до Польщі остан-
ків поета Адама Міцкевича. П. Дабровські коротко оглядає святкування історичних ювілеїв узагалі, які 
протягом XIX cт. поширилися в усій Європі, що дало їй підстави кваліфікувати XIX cт. як «вік ювілеїв», 
а також окреслила сучасну методологію дослідження проблеми формування націй та ролі ювілеїв у 
цьому процесі. Зрештою, «довге» XIX cт. завершила трагедія, пов’язана із сербською мартирологічною 
датою: Гаврило Принцип застрелив архікнязя Франца Фердинанда та його дружину графиню Софію 
Хотек 1914 р. саме в день битви на Косовому полі 28 червня. «Ювілеї, - пише П. Дабровські, - були за-
собами передання та інтерпретації (або інтерпретацій) історичної інформації широкій та різноманітній 
публіці за допомогою медій». Авторка обґрунтовує думку про те, що «ювілеї можна вважати конструк-
тивним, творчим та інтенсивним національним варіянтом органічної праці - спробою національної 
модернізації» (Patrice М. Dabrowski. Commemorations and the Shaping of Modern Poland. Bloomington 
and Indianopolis: Indiana University Press, 2004. Pp. XV, 312.). 
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чаткування власної традиції «національних обходів»28. І. Чорновол формулює тезу 
про те, що схильність до мартирології притаманна всім іншим центральноєвропей-
ським народам. «За бажання її витоки можна відшукати в відомій християнській 
леґенді про воскресіння. Звідти, мабуть, походить і уявлення романтиків про нації 
цього реґіону як про сплячих велетів, яких можна і треба пробудити. Утім, марти-
рологія - невилучний складник будь-якого національного міту». Коли галицькоу-
країнський політичний істеблішмент сакралізував особу Шашкевича в 1893 році, 
перепоховавши його у Львові, Маркіян Шашкевич став хронологічно третім наці-
ональним героєм галицьких українців: першим був груповий образ «князів Русі», 
другим - культ Володимира Барвінського29.

На думку польського дослідника П. Серженги, свята є доволі показовими у 
пізнанні минулого і дають вартісний історичний матеріал: «Попри те, що обхо-
ди, особливо зорганізовані до знаменних дат, роблять надто яскравий і, вочевидь, 
фальшивий образ прозаїчної щоденності, вони дають можливість обсервації пере-
тину історії, традиції і повсякдення. Водночас свята добре ілюструють актуаль-
ні суспільні цінності та їхню ієрархію»30. Звертаючись до теми українських наці-
ональних ювілеїв у Галичині наприкінці XIX ст. з метою з’ясувати специфіку їх 
організації та проведення, той вплив, який вони чинили на процеси національно-
го усвідомлювання русинів, Лідія Лазурко (Дрогобич), зауважує: «назагал сучасні 
українські дослідники не виявляють особливого інтересу до історії свят і ювілеїв»31. 
Дійсно, ця тема не є достатньо опрацьованою в материковій національній історіо-
графії, хоча у 2002 р. на сторінках «Українського історичного журналу» з’явилася 
стаття М. Ф. Дмитрієнко та Я. А. Солонської, у якій автори здійснили обґрунтуван-
ня геортології - спеціальної історичної дисципліни з проблематики свят і святку-
вань32. 

У культурному житті Російської імперії поняття «ювілей» було вперше запро-
ваджено О. С. Пушкіним у 1836 р. у зв’язку зі святкуванням 25-ї річниці ліцею 
в Царському селі. Осмислення ювілею як вікопомної події знаходимо в працях 
Ю. М. Лотмана (Лотман Ю. Пушкин 1999 года. Каким он будет? Таллинн, 1987). 
«Святкування ювілею - це духовний акт історичної свідомості, історичної пам’яті. 
Історична пам’ять породжує матеріальний аспект увічнення в пам’яті народу. Це 
творення життєпису (біографії), осмислення творчої спадщини, створення музею 
(музеєфікація), збереження місць і предметів, пов’язаних з історичними особами, 
а також збереження могил видатних співвітчизників», - зазначає А. Євтушенко, 
розглядаючи ювілей як соціокультурний феномен33. У модерну добу ювілеї, незва-
жаючи на давнє походження самого слова, отримали новий сенс. Це поняття ста-

28  Чорновол І. Маркіян Шашкевич: механізми культу: [Рец.]: Бібліотека Шашкевичіани. Нова 
серія. № 1 (6): Василь Горинь. Перепоховання Маркіяна Шашкевича. Львів : Шашкевичівська комісія 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003; Бібліотека Шашкевичіани. № 2 
(7): Феодосій Стеблій. Предтеча «Руської Трійці». Перемишльський культурно-освітній осередок першої 
половини XIX ст. Львів : Шашкевичівська комісія Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України, 2003. URL: https://krytyka.com/ua/articles/markiyan-shashkevych-mekhanizmy-kultu

29  Чорновол І. Маркіян Шашкевич: механізми культу.
30  Цит. за: Лазурко Л. Масові святкування у Галичині кінця XIX ст. та українська націо-

нальна ідентичність. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: 
Культурологія. 2014. Вип. 14 (1). С. 209-210.

31  Лазурко Л. Назв. праця. С. 209.
32  Дмитрієнко М.Ф., Солонська Я. А. Геортологія в системі спеціальних історичних дисциплін: 

теорія, джерела та методи досліджень. Український історичний журнал. 2002. № 3. С. 34-61.
33  Евтушенко А. Г. Юбилей как ключ к пониманию духовных устремлений нации. Вестник 

Московского государственного университета культуры и искусств. Москва, 2012. № 1. С. 95.
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3.1. Свята та ювілеї. Посвяти на пошану діячів національної культури

ло поширюватися на події культурного життя, на значущі акції громадянського 
суспільства. А. Євтушенко пропонує наступну класифікацію ювілеїв, що відбува-
ються: 1) за хронологічною ознакою, 2) за суб’єктною ознакою: ювілеї особистості 
- ювілеї історичної події, міста, держави, 3) за ознакою життєдіяльності: ювілеї при-
життєві - ювілеї посмертні, 4) за подієвою ознакою: ювілеї, пов’язані з датою народ-
ження - ювілеї, пов’язані з датою смерті, 5) за порівняльно-історичною ознакою: 
річниці актуальні - річниці неактуальні. Одна і та ж річниця може бути актуаль-
ною і неактуальною в різні історичні періоди; ініціатором ювілею може виступати 
приватний ювіляр, окремий ініціатор, ініціативна група, група однодумців, які 
організовують ювілей на громадському рівні. У такому разі ювілей відомої або по-
пулярної особи виходить за межі приватного заходу і постає подією державного 
значення34. Додамо - можливо, й національного «свята». 

Стосовно народів, що у нову добу переживали трансформацію «із селян - в 
націю», ювілей набував значення інструменту національної самоідентифікації, 
ставав засобом формування колективної й історичної пам’яті. Досвід української 
історії кінця ХІХ - початку ХХ ст. доводить, що комеморативні практики, які за-
початкувала інтелектуальна еліта ліберально-народницького спрямування, спри-
яли формуванню української національної ідентичності, встановленню тривких 
зв’язків між Наддніпрянською та Наддністрянською Україною, налагодженню ко-
мунікації інтелектуалів та «мас». Ювілей дозволяв підсумувати професійні, твор-
чі, особові здобутки ювіляра, репрезентувати публічно його досягнення, піднести 
значущість «героя» свята в соціокультурному просторі «українства», проголосити 
(у разі необхідності) його новий соціальний статус, сприяти адаптації в цьому ста-
тусі. Інколи ювілей допомагав визначити плани на майбутнє. Ювілей поєднував 
здобутки минулого з проектами майбутнього, був відбиттям культурного і мораль-
ного стану суспільства, демонстрував, що це явище, особа або історична подія є вже 
зафіксованими в культурному контексті нації. Віддаючи данину тому чи іншому 
діячеві, представники конкретної корпоративної, соціальної чи етнічної групи де-
монстрували свою прихильність певним ідеалам, моральним цінностям, криста-
лізували власний «культурний код». Увага громадськості до ювіляра демонстру-
вала значущість його спадщини для сучасників. Проте доба лихоліття, політична 
кон’юнктура, зміни в політичному режимі, репресивно-дискримінаційні дії влади 
ставали чинниками, що провокували зниження уваги до постаті та спадщини юві-
ляра або до певної події.

Свій погляд на значення ювілеїв у фіксації й трансляції у пам’яті наступних 
поколінь вікопомних історичних подій С. Єфремов виклав у власному гранд-нара-
тиві35 - «Історії українського письменства» (1911 р.): 

34  Евтушенко А. Г. Юбилей как ключ к пониманию духовных устремлений нации. С. 94-95.
35  Гранд-наратив - буквально «велика оповідь». Цей термін запровадив філософ-постмодерніст 

Жан-Франсуа Ліотар у 1979 р., і концепція гранд-наративів стала основою для постмодерністської кри-
тики історичної науки. Як слушно зауважують фахівці, гранд-наратив - це конструкція, схема, набір 
понять, ідей, символів. Гранд-наратив - не конкретний текст, це система координат, у якій пишуться 
історичні тексти, хоча завжди існують окремі тексти, у яких гранд-наратив розкривається найраніше 
чи найповніше. Гранд-наратив - це не тільки спосіб організації наявної інформації з минулого, але й 
визначення, що в історії важливе, а що ні - власне, визначення фактичної складової історичної оповіді. 
Кожен гранд-наратив містить переконання, що єдине правильне розуміння історії забезпечує саме він, 
а решта - геть хибні (див.: Казаков М. Гранд-наратив у історії. Спільне: журнал соціальної критики. 
2015, вересень. URL: https://commons.com.ua/uk/grand-narativ-u-istoriyi/). Оскільки С. Єфремов у своїй 
головній праці виступав передусім як історик і почасти - публіцист, а потім уже літературознавець, 
препарував певним чином історичні й літературні факти і явища, складав свою «конструкцію» пізнан-
ня історії національного письменства з певною вповні усвідомленою метою, уклав своєрідний «канон» 
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Розділ ІІІ. «Винайдення традиції» та творення «місць пам’яті»...

«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають на двоє їхнє життя і 
кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій. Минувшина осталась 
по той бік межі, майбутність стелиться по цей, і хоча генетичні зв’язки між ними оче-
видні для кожної людини, проте зразу ж видно, що історія тут круто звертає з свого 
попереднього шляху й починає якусь нову путь, дає початок новому напряму. Немов у 
фокусі збираються тут, на цьому повороті, тенденції довгих віків, потайна виявляється 
робота багатьох поколінь. Ті самі тенденції, що не зовсім ясно стояли навіть перед свої-
ми творцями, та сама робота, яка йшла, здавалось, тільки по інерції - враз виступають 
у зовсім новому світлі від однієї якоїсь події, що за одним разом робить немов підраху-
нок попередньому й надає глибокої ваги тому, в чому сучасники бачили свою звичайну 
буденщину. Такі історичні дати вічно стоять живим “указующимъ перстомъ” на дорозі 
поступу, незломним нагадуванням про те, що назад до старого нема вороття, що народ 
мусить іти все вперед од критичної події і в той бік, у який вона показує»36.

С. Єфремов добре усвідомлював значення комеморативних заходів, й насам-
перед - Шевченкових роковин, а тому зазначав, що під тиском заборони 1876 р., 

«міцно сповита, Україна все ж зростала на свідомих силах… всередині безупин-
но йшло формування національних сил, виявляючись то загально-національними 
маніфестаціями з приводу ювілею й смерті Драгоманова (1895 р.), то першим народ-
ним видавництвом Грінченка в Чернігові, то українською белетристикою в «Киевской 
Старине» (з 1897 р.), то прилюдним святкуванням столітнього ювілею «Енеїди» (1898 р.), 
то новими видавництвами («Вік» у Києві, «Видавнича спілка» у Львові, «Добродійне 
товариство» в Петербурзі), то нарешті відомими інцидентами під час археологічного 
з’їзду в Києві (1899 р.)…»37 

Вже перші роки ХХ ст., зауважив він, ознаменувались загальним розворушен-
ням навіть на підросійській Україні, припливом нового інтересу до українства та 
українського письменства. Репресії вичерпали себе до краю й почали під тиском 
життя послаблюватися. «Концентрація українських громадських сил» дала змогу 
виступити «з такими показними, як на свій час, національними маніфестаціями», 
як ті, що відбулись р. 1903 в Полтаві (відкриття пам’ятника І. Котляревському) або 
ювілею М. Лисенка в Галичині та Києві38.

Відомо, що українські громади мали свої, апробовані десятиріччями моделі 
комеморативних практик. Так, наприклад, Чернігівська громада регулярно від-
значала Шевченкові роковини, на яких зазвичай І. Л. Шраг робив огляд наці-
онального руху за минулий рік, Б. Д. Грінченко виступав із політико-ідеологіч-
ними рефератами (деякі з них з’явилися потім окремими виданнями - книжки 
«Було, є, буде», 1894; «Народ в неволi», 1895 (російською, французькою, німецькою, 
угорською, чеською мовами); «Нова сем’я», 1895; «Яка тепер народня школа на 
Україні», 1896). Громада надсилала вітальні ювілейні адреси М. П. Драгоманову, 
І. Я. Франку, І. Чавчавадзе. Декілька вечорів були присвячені пам’яті видатного 
українського байкаря Л. Глібова; також на кошти громади перевидані його знаме-
ниті «Байки»39.
постатей «першого» й «другого» ряду в українській літературі, то, вірогідно, можна вживати це поняття 
стосовно головної його праці.

36  Єфремов С. Історія українського письменства. Київ : Femina, 1995. С. 276. 
37  Там само. С. 565.
38   Там само. С. 567-568.
39  Грiнченкова М., Верзилiв А. Чернігівська українська громада: Спогади / Чернігів і Північне 

Лівобережжя: огляди, розвідки, матеріали / Під ред. М. Грушевського. Київ, 1928. С. 484, 481-483.
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Софія Єгунова-Щербина у спогадах про «вчителя» - лідера оновленої з кінця 
1870-х рр. Одеської громади Леоніда Анастасійовича Смоленського (1844-1905)40, 
представника покоління «українських шістдесятників», серед ідейних «вихо-
ванців» якого були Трохим Зіньківський, Євген Чикаленко, Дмитро Сигаревич, 
Микола Садовський, свідчить, що «він виступав у Громаді з промовами на теми, 
що торкалися історії й життя України, на урочистих зібраннях - на поминках руй-
нування Січі, на Шевченкових роковинах тощо»41. 

Важливі факти щодо задуму, планування й фінансування ювілеїв зустрічаємо 
в листовній спадщині провідників українського руху. Так, із листів Є. Чикаленка 
до М. Аркаса, М. Грушевського, І. Липи, М. Комарова, П. Стебницького, 
Б. Познанського, С. Єфремова дізнаємося про відзначення ювілеїв О. Пчілки 
(1901), М. Лисенка (1903) й І. Нечуя-Левицького (1904). Організаційний комітет із 
відзначення ювілею 35-літньої праці на музичній ниві М. Лисенка уповноважив 
Євгена Харлампійовича збирати кошти на подарунок. У листах до М. Аркаса й 
Д. Яворницького Чикаленко звертався до кореспондентів із пропозицією долучити-
ся до громадського заходу: популяризувати на Миколаївщині та Катеринославщині 
ідею збору коштів на пенсію М. Лисенкові. Водночас Є. Чикаленко запропонував 
М. Аркасові, композитору і музикознавцю, написати музично-критичну статтю про 
М. Лисенка для «Киевской старины». У листах він описував програму святкових 
заходів. Б. Познанському й М. Комарову коротко розповідав про їх проведення у 
Львові 20-21 грудня 1903 р. С. Єфремову Євген Харлампійович повідомляв про 
відзначення ювілею І. Нечуя-Левицького, а І. Липі - про ювілей О. Пчілки42.

Одним із перших у перехідну для організованого українства добу був 
святкований ювілей 40-річної літературної діяльності письменника 
Данила Лукича Мордовцева (Мордовця). Мордовець (Мордовцев) Данило 
Лукич (1830 - 1905) - російський письменник та історик, родом українець43. Захід 

40 Про Л. Смоленського та його нащадків і учнів див. цікаву розвідку: Музичко О. Рід Смоленських 
в історії української культури: популяризатори, методологи, козакознавці. Чорноморська минувшина: 
записки відділу історії козацтва на Півдні України. НАН України, НДІ укр. козацтва. Одеса, 2011. 
Вип. 6. С. 66-79.

41 Інститут рукопису НБУВ НАН України, Ф. Х. Спр. 17332.  Єгунова-Щербина С.  Л. А. Смоленський. 
Пам’яті учителя. Арк. 15.

42 Старовойтенко І. М. Епістолярна спадщина Євгена Чикаленка. Український історичний жур-
нал. 2007. № 1. С. 110. «Популярним в Україні на початку XX ст. стало відзначення святкових ювілеїв 
відомих культурних діячів. Вони, як правило, збирали і згуртовували свідомих діячів патріотичного 
руху з усієї України, сприяли національному прозрінню окремих із них» (Там само. С. 109).

43 Початок літературної діяльності письменника позначений появою романтичної поеми 
«Козаки і море» (написана 1854 р., опублікована 1859 р. в «Малорусском литературном сборнике», в 
1855 р. Мордовець завершив оповідання «Старці» (побачило світ у 1885 р. в його петербурзькій збірці 
«Оповідання» та в «Зорі»). Ініціював Товариство імені Т. Шевченка для допомоги нужденним уроджен-
цям Південної Росії, що вчаться у вищих навчальних закладах Санкт-Петербурга, куди ввійшов до 
правління. 1898 р. головував у «Благодійному товаристві видання загальнокорисних та дешевих книг». 
Один із перших перекладачів творів М. Гоголя. І. Франко, оцінюючи творчість письменника, підкрес-
лив, що «Мордовець належить до великих майстрів української мови» (Франко І. Зібрання творів: У 
50-ти тт. Київ : Наук. думка, 1982. Т. 36. С. 43). Як зазначав біограф Гліб Дорошкевич, «Образ Мордовця 
і як громадського діяча, і просто як людини буде неповний, втратить половину своєї яскравости, ба 
навіть не цілком буде зрозумілий, коли не освітити однієї специфічної, так би сказати, сторони його 
діяльности, може мало помітної серед широких кіл громадянства. У цій своїй діяльності він вирисо-
вується перед нами, як заступник українських інтересів у Петербурзі, ходатай у найрізноманітніших 
справах, аби лиш вони мали якісь стосунки до української літератури та її діячів. На всіх, хто удавався 
до нього в подібних справах, він оправляв вражіння людини симпатичної, гуманної, чуйної до чужого 
страждання й горя. Хто лише і в яких тільки справах не звертався до Мордовця! […] І от за тих глухих 
часів Мордовець був один із небагатьох активних репрезентантів українського громадянства в столиці, 
до якого й зверталися всі, як до визнаного голови цього громадянства, хоч і яка велика, звичайно, була 
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цей відзначався поетапно у північній столиці імперії. З нагоди 40-річчя творчої 
діяльності ювіляр отримав колективного листа за підписом І. Нечуй-Левицького, 
М. Коцюбинського, М. Лисенка та інших відомих українців. Від імені Імператорської 
Академії наук його привітали академіки Ф. Фортунатов та В. Ковалевський44. 20 
грудня 1896 р. ця ж подія була відсвяткована в українському осередку Петербургу. 
Дані урочистості сприяли реанімації структури, оновленню складу й пожвавлен-
ню діяльності Петербурзької громади45. Зібравшись наступного дня, члени гурт-
ка петербурзьких українців - полковник Генерального Штабу П. М. Саладілов 
(Солодило), інженер-електротехнік О. І. Бородаєвський (Бородай), гості (одеські 
громадівці Є. І. Волянський і Є. Х. Чикаленко), письменник В. М. Леонтович, по-
ет-перекладач К. О. Білиловський спільно ухвалили рішення про необхідність від-
новлення діяльності громади у північній столиці46. Зокрема, В. Леонтович наступ-
ним чином прокоментував цю подію у спогадах: 

різниця в світогляді між активними українськими культурниками або революційно настроєною україн-
ською молоддю з одного боку, і Мордовцем - з другого. … Так само охоче виступав Мордовець на оборону 
української мови, літератури, театру і в пресі, де ім’я його стало синонімом петербурзького україно-
фільства, викликаючи образливі й глузливі статті журналістів реакційного табору». Відзначаючи ці 
безперечні заслуги «діда», як називали його в українських колах, Дорошкевич закидає Мордовцю «не-
послідовність і неясність ідей, брак критичної думки й певного громадського та політичного світогляду, 
ускладнені індивідуальною хисткою вдачею письменника, - такі риси визначали громадську постать 
Мордовця і набагато зменшували вартість і значення його літературної діяльності» (Дорошкевич Г. 
Д. Мордовець як літературна і громадська постать (1830-1905). Україна. 1930. Кн. 7-8. С. 62, 67). Він 
звернув увагу на роль ювілею письменника як певного зламу в житті української громади Петербургу: 
«Звичайно, особливе значення мала така роля Мордовця до 1897 р., коли після його ювілею, який 
розворушив українське громадянство, організували міцнішу й активнішу громаду в Петербурзі. До 
цього часу українська громада в Петербурзі, хоч ніби й існувала, але фактично нічим свого існування 
не виявляла, хіба тільки тим, що оправляла щороку традиційне Шевченкове свято» (Там само. С. 63).

44  Див.: Музика Ю. Громадська та науково-просвітницька діяльність Д. Л. Мордовця (1830-
1905): дис. … к. і. н. / Чернігівський національний пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2015. С. 
96. Також автор дисертації наводить привітання українських діячів та студентів і до цього ювілею, і 
до 70-річчя письменника (с. 94-96). Сорокалетний юбилей литературной деятельности. (Беседа с Д. Л. 
Мордовцевым). Санкт-Петербургская газета. 1896. № 348. 17 декабря. 

45  Ігнат Житецький, діяч молодшого покоління Петербурзької громади, так описує цю подію: «…за-
ходи про видання українського перекладу євангелія та ювілей Мордовцева розворушили апатію старого 
гурта українських громадян, і з ними сполучилися молодші прихильники українства…» I. Житецький ствер-
джує, що ювілей відбувся в кінці 1895 р. В 1859 р. видано «Козаки й море» Мордовцева; 35 років - 1894 рік 
(Житецький I. П. [Рец.]: Чикаленко Є. Спогади. 1861-1907. Львів, Ч. І і ІІ. 1925; Ч. ІІІ. 1926. Україна. 1927. 
Кн. 4. С. 202). Г. Дорошкевич писав: «Трохи перервали спокійний хід останніх років його життя урочисто 
свят ковані прилюдні ювілеї літературної його діяльності - р. 1896 й 1905, але з такою домішкою «малоро-
сійщини» й блазенства, що це викликало гострі протести молодшого покоління української інтелігенції» 
(Дорошкевич Г. Д. Мордовець як літературна і громадська постать (1830-1905). Україна. 1930. Кн. 7-8. С. 95). 
Звіт про ювілей див.: Українське свято у Петербурзі: Сорокалітній ювілей українського письменника Д. Л. 
Мордовця / Цезар Білило (переказ). Львів : Тип. НТШ, 1897. 38 с. В опублікованій Т. В. Мальованим, Є. К. 
Тимченком і С. М. Шеметом заяві «молодих українців» («Зоря», Львів, 1897, № 7) пролунала оцінка цього за-
ходу як «українофільського» та архаїчного. Гр. Коваленко-Коломацький свідчив про враження від цієї події: 
«…перші часи мого національного неофітства, національної самосвідомости, збудженої бучним ювілейним 
святом письменника Д. Мордовця, що відбувалось у Петербурзі в 1897 році. Я пам’ятаю добре, яке сильне 
вражіння зробило на мене те число “Зорі”, в якому д. Білило зробив опис того ювілейного свята… Я пригадую, 
як навертались мені на очи сльози, коли я читав тоді там деякі привітання. Те почуття було таке нове для 
мене, коштовне… урочистості з нагоди сорокалітньої письменницької діяльності Данила Лукича Мордовця, 
які відбулися у Петербурзі 20 грудня 1896 р. й перетворилися на маніфестацію української національної 
ідеї» (цит. за: Бурлака Г. Невідомий спогад про Михайла Грушевського. Слово і Час. 2014. № 8. С. 110). 
На відміну від захопленого сприйняття Г. Коваленком-Коломацьким О. Кониський обурювався бурлескним, 
часом аж блазенським тоном цієї статті, назвавши її «стидовищним справозданням», а її автора - «людиною 
без почуття національно-культурного достоїнства» (Лист О. Кониського до М. Грушевського від 21 лютого 
1897 р.) / Листування Михайла Грушевського / Ред. Л. Винар, упор. Г. Бурлака, Н. Лисенко. Київ, Нью-Йорк, 
Париж, Львів, Торонто, 2006. Т. 3. С. 150).

46  Чикаленко Є. Спогади. Ч. 2. С. 33, 35. 
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«Зиму 1896-1897 року я по своїх справах мешкав у Петербурзі. В ті часи там ще 
не було української громади (вона заснувалася саме тієї зими). Про петербурзьких 
українців тоді я тільки й чув, що там мешкають старі Беренштам та Цвітковський, 
колись за українофільство вислані з Київа на посади до Петербургу, та ще старіший 
з їх Д. Л. Мордовець. Усі вони там якось одійшли од українських справ, увійшли в 
російські літературні кола і виявляли свої українські симпатії тільки раз на рік на 
шевченківські свята, хоч пізніше Беренштам, повернувшись до Київу, знову працював 
на українській ниві.

Коли і на Україні ще невдовзі перед тим національний рух був зовсім ослаб, а 
тоді тільки починав відживати, то не диво, що у Петербурзі старі українці не відчу-
ли зразу того відживлення... Отже, попервах у мене склалося таке враження, ніби у 
Петербурзі і не було ґрунту для української роботи.

Але якось увечері (тієї зими) зайшли до мене двоє незнайомих земляки, з яких 
один назвав себе К. О. Білиловським, а другий лікарем О. І. Волянським. Білиловського 
я знав по його творах яко письменника, а за Волянського чув од Є. X. Чикаленка, бо 
обоє вони були членами Одеської громади. Волянський приїхав до Петербургу скла-
дати докторські іспити та боронити дисертацію, розшукав Білиловського, який мав у 
Петербурзі посаду. Вважаючи, що у Петербурзі дуже важливо заснувати громаду, вони 
прийшли закликати і мене до неї. Коли до думки приєдналося дванадцять чоловік, ми, 
щоб не відтягати справи, заснували громаду у такій кількості (згодом вона збільшила-
ся) і головою її для представництва обрали Мордовця. Найбільшу ж і справді велику 
та важку працю у громаді відбували П. Я. Стебницький та О. Г. Лотоцький. Громада 
увійшла в зв’язок з київськими та іншими громадами та в організацію ТУП, і ті зразу 
накинули їй багато доручень»47. 

У 1898 р. Є. Чикаленко запропонував М. Грушевському заснувати при НТШ 
фонд ім. Д. Мордовця й переслав із цією метою гонорар письменника за роман «Дві 
долі» в розмірі 1000 крб. (який сам йому й виплатив, спонукаючи до літературної 
творчості українською мовою)48. Крім того, Є. Чикаленко дав поради щодо струк-
тури та організації майбутнього фонду - заснувати його як окрему інституцію при 
НТШ або передати кошти в Запомоговий фонд товариства, але під вказаним ім’ям, 
використовуючи відсотки для допомоги українським письменникам.

У грудні 1904 р. виповнилося 50 років літературної діяльності Д. Мордовця. 
Заплановані на січень урочистості не відбулися у зв’язку з січневими поді-
ями 1905 р., а тому ювілей відзначили 24 квітня 1905 р. Були запрошені член 
Державної ради М. Таганцев, професори О. Бороздін, М. Карєєв, В. Кузьмін-
Караваєв, В. Ламанський, редактори газет «Новости» і «Стрекоза» О. Нотович 
та І. Василевський, письменники В. Авенаріус, К. Баранцевич, І. Василевський, 
Б. Глинський, Я. Гуревич, Л. Полонський, голова Літературного фонду 

47  Леонтович В. Зібрання творів: у 4-х т. Т. 3. Повість. Спогади. Київ: Сфера, 2005. С. 183-184.
48  Див.: Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). Док.-худ. вид. / Передм. В. Шевчука. Київ: Темпора, 

2003. С. 143-144. М. Грушевський так виклав цей факт: «Його повість “Дві долі”, прислана для пер-
шого річника «Літ[ературно]-наук[ового] вістника», для прикрашення сього видавництва, викликала 
таке невдоволення в публіці, що редакція мусила в другій половині всіляко її коротити й “чистити”, 
хоч, розуміється, було прикро вразити таким інцидентом старого автора. Поясню, до речі, ще одну по-
дробицю, зв’язану з сею повістю: один з земляків, намовивши Мордовця до написання сеї повісті для 

“Літ[ературно]-наук[ового] вістника”, приобіцяв заплатити йому такий гонорар від себе, який він бере з 
російських видань за свої російські повісті, але Мордовець по сій неудачі повісті зрікся гонорару, і з ньо-
го був утворений літературний фонд ім. Мордовця, з доходів котрого видаються підмоги українським 
письменникам з першим правом для авторів історичних повістей» (Грушевський М.С. Твори у 50-и 
томах. Львів: Світ, 2008. Т. 11. С. 318-319. Перша публікація: ЗНТШ. 1905. Т. 66. С. 6-8).
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П. Вейнберг, голова каси взаємодопомоги письменників Я. Колубовський, а та-
кож земляки-ук раїнці О. Русов, П. Саладілов, К. Арабажин, О. Лотоцький та інші. 
Головував на засіданні В. Ламанський, товариш по університету і щирий приятель 
ювіляра. Після поздоровлень від Літературного фонду, членом якого ювіляр був ба-
гато років і в якому обіймав різні посади, та від каси взаємодопомоги вітальну адресу 
виголосив Б. Глинський. Численні привітання надійшли від української громадськос-
ті49. Зокрема, за свідченням І. Шрага, окрему адресу 1905 р. надіслала Чернігівська 
громада50. С. Єфремов сприяв підготовці цих ювілейних заходів (додаток В - лист О. 
Лотоцького за січень 1905 р., с. 521 даного видання). Коли приїздив у березні 1905 р. на 
нараду журналістів у Петербурзі, то завдяки О. Лотоцькому (який мав до Д. Мордовця 
якусь справу й хотів показати гостю популярного «діда», доки той живий), мав нагоду 
поспілкуватися з письменником. Згодом зафіксував цей факт у своїх мемуарах: 

«Ми на хвилинку, по дорозі, хапаючись, забігли на Столярний переулок… Ми 
привітались, перекинулись кількома звичайнісенькими словами - і побігли далі… 
Побігли од цього минулого, перейденого в українстві, до невідомого майбутнього, на-
зустріч, може, ясному сонцю, а може, й темряві тяжких-тяжких пригод. Тоді вірилось, 
що - ясному сонцю…»51.

Типовими акціями Всеукраїнської безпартійної демократичної організації 
(ВБДО), федеративної спілки українських громад (1897-1904 рр.), були не лише 
видання журналу «Киевская старина», сприяння «Благодійному товариству для 
видання корисних і дешевих книг» в Петербурзі і видавництву «Вік» в Києві, опі-
кування книжковою крамницею «Київської старовини», перетворення її (значною 
мірою завдяки зусиллям «удалого книгопродавца» В. Степаненка) в епіцентр 
поширення україномовної літератури, але й святкування ювілеїв видатних 
українських культурних і громадських діячів (І. Л. Шрага, О. О. Русова, 
М. В. Лисенка, І. С. Нечуй-Левицького) та традиційних Шевченківських роко-
вин52. 

Особливого значення лідери організації надавали святкуванню 100-літ-
нього ювілею «українського літературного відродження», вихідною датою 
якого стала поява у 1798 р. «Енеїди» Івана Петровича Котляревського (29 серпня 
(9 вересня) 1769, Полтава - 29 жовтня (10 листопада) 1838, Полтава) - письменни-
ка, театрального і громадського діяча53. Столітній ювілей «Енеїди» було урочисто 

49  Див.: Музика Ю. Громадська та науково-просвітницька діяльність Д. Л. Мордовця (1830-1905): 
дис. … к. і. н. / Чернігівський національний пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2015. С. 99-100.

50  «Тягне до участи у громадських справах…» Листи Іллі Шрага до Петра Стебницького 
(Передмова, примітки та впорядкування тексту Т. П. Демченко та В. І. Онищенко). Скарбниця укра-
їнської культури: зб. наук. праць. Чернігів, 2004. Вип. 4. С. 64. У промові-відповіді на привітання 
Д. Мордовець сказав: «За дякою до вас, земляки українці, несу ще й жаль мій пекучий, мою пекучу 
покуту; горенько моє велике я оце перед вами спокутую, нехай не вмру я без цієї “сповіді святої”, а 
сповідь моя буде така: не один голос і не раз гукав до мене з України і з далекої, але рідної Галичини: 

“Цілий вік орав єси, чоловіче, чужу ниву, на чужій ріллі сіяв єси жито, пшеницю й усяку пашницю, а 
свою рідну материзну зоставляв єси пусткою”… І хіба ж не правда цьому? Правда, жорстока правда…» 
Цит. за: Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. Київ : Вид-во художньої літератури 
«Дніпро», 1993. С. 199-200. 

51  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 573.
52  Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). Ч. 2. С. 107, 113-115, 132, 108; Лотоцький О. Сторінки мину-

лого. Ч. 1. С. 242-244, 250-251; Промова секретаря Ради ТУП С. Єфремова. Нова Рада. 1917. 25 березня; 
Феденко П. Український громадський рух у XX ст. Курс лекцiй. VIII. Подєбради, 1934. С. 19-20; ДАРФ, 
Ф. 102, ДП, ОВ. Оп. 1898. Спр. 150. Арк. 32 зв., арк. 35; спр. 701, арк. 1 зв. - 2; спр. 699, арк. 2; спр. 702, 
арк. 1 зв.; спр. 704, арк. 3; спр. 700, арк. 3; ЦДІА України в Києві. Ф. 442. Оп. 850. Спр. 47. Арк. 1-7.

53  Іван Котляревський походив із сім’ї канцеляриста міського магістрату. Літературну діяльність 
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3.1. Свята та ювілеї. Посвяти на пошану діячів національної культури

відсвятковано наприкінці 1898 р. у Львові. 
«Відбулася величава академія, концерт, “Літературно-Науковий Вістник” над-

рукував три промови на тій академії, виголошені трьома виднішими професора-
ми з обсягу українознавства: Михайлом Грушевським і Олександром Колессою зі 
Львова і Стефаном Смаль-Стоцьким з Чернівців. В пам’ять ювілею було заложено 

“Українсько-Руську Видавничу Спілку” ві Львові, яка так багато причинилася до роз-
витку українського видавництва. Далеко скромніше святковано ювілей “Енеїди” на 
Україні російській. Здається, що відбувся у Києві літературний вечір у російському 

“Літературно-Артистичному Товаристві” (про українське товариство тоді ще не смі-
ли й думати!), та “Киевская Старина” присвятила одне своє число Котляревському, 
і в тім числі були надруковані дуже цінні розвідки Івана Стешенка і проф. Миколи 
Дашкевича про творчість Котляревського. Оце і все. Недурно петербурзька газета 

“Новости”, що прихильно ставилася до українства, писала про “Замовчаний ювілей” - 
маючи на увазі ювілей Котляревського. Ще раніше перед тим з ініціятиви Полтавського 
Губерніяльного Земства було здійняте питання про пам’ятник Котляревському 
в Полтаві. Адже творець “Енеїди” був полтавець, він жив, писав і помер у Полтаві. 
Кілька років тяглася справа, поки російський уряд дав дозвіл на той пам’ятник, поки 
збирано гроші, поки сперечалися, на якій вулиці чи площі у Полтаві монумент поста-
вити, поки самий монумент опрацьовувався, - пройшло кілька років. Громадянство 
вже трохи призабуло за пам’ятник, коли з початком літа 1903 року полтавська міська 
управа почала розсилати запросини на святочне відкриття пам’ятника ріжним гро-
мадським установам і окремим особам. Відкриття визначено на 30 серпня», 

- писав у спогадах Дмитро Дорошенко54. 
Переймалися підготовкою свята й діячі Петербурзької громади. Так, 

П. Стебницький у листі до Б. Грінченка повідомляв, що 29 жовтня 1898 р. «петер-
бурзькі українці святкують память Котляревського і століття української літерату-
ри» і просив висловити колективною телеграмою здалека, з Чернігова, «спочуття 
нашому святу». Текст телеграми до листа додавався. В ньому привертають увагу 
рядки зі сподіваннями на те, щоб «сей рік стався початком кращих часів для нашо-
го письменства, звязаного від неприхильників, занедбаного від своїх»55.

У Києві святкування відбулось 1898 р. на «спільній» публічній російсько-укра-
їнській території - в помешканні «Літературно-артистичного товариства»56. Як свід-
розпочав 1794 р. переробкою в бурлескному стилі «Енеїди» Публія Вергілія Марона. 1798 р. в Санкт-
Петербурзі без його відома були надруковані перші 3 частини його «Енеїди» (2-ге вид. - 1808). 1804 р. 
написав оду «Пісня на новий 1805 год пану нашому і батьку, князю Олексію Борисовичу Куракіну» 
(опубл. 1849). 1809 р. опублікував виправлену і доповнену 4-ю частиною «Виргиліеву Энеиду, на 
малоросійській язык переложенную И. Котляревским» (повністю видана 1842 р. в Харкові). В 1819 
р. для Полтавського театру написав п’єси «Наталка Полтавка» (опубл. 1838) і «Москаль-чарівник» 
(опублік.  1841), які поклали початок нової української драматургії (п’єси були поставлені 1819 р. за 
участю молодого М. Щепкіна). В подальшому М. Щепкін ставив їх також у Москві, С.-Петербурзі та 
інших містах. Цікавився українським фольклором: у збірнику «Русские в своих пословицах и поговор-
ках» І. Снєгірьова (1831) вміщено 70 зібраних і записаних ним українських приказок і прислів’їв. В 
умовах занепаду всіх різновидів староукраїнської писемної мови, його поема «Енеїда», п’єси «Наталка 
Полтавка» і «Москаль-чарівник», написані на основі живого усного мовлення народу, започаткували 
новий етап формування сучасної літературної мови. 

54  Дорошенко Д. Мої спогади про давнє-минуле (1901-1914). Вінніпег : Видавнича Спілка 
«Тризуб», 1949. С. 33-34.

55  Листування П. Я. Стебницького / упоряд.. вступ. ст. і комент. І. О. Демуз. ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Корсунь-
Шевченківський : ФОП Гавришенко В. М., 2011. С. 36.

56  Київське літературно-артистичне товариство - громадське об’єднання артистів, художни-
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Розділ ІІІ. «Винайдення традиції» та творення «місць пам’яті»...

чив С. Єфремов, цей захід, як і щорічні Шевченкові роковини, обернувся в «гучну 
національну маніфестацію»57. 

«Вічно пам’ятний, навіки незабутній в історії України рік 1798, - рік, яким да-
тується народження на світ нової української літератури. Того-бо року в Петербурзі 
з’явилась на світ невеличка книжечка, що виразно починає собою потужний рух до від-
родження українського народу, що на довгі часи позначила шлях розбурканій думці 
українській, дала зміст, напрям і форму українському письменству і вперше загадала 
українському громадянству - та не тільки загадала, а й порішила - велику загадку: ку-
дою йому йти і де ідеалів народного визволення шукати. […] Не бувши, як справедли-
во завважають, генієм, коли міряти світовим масштабом, Котляревський зробив, проте, 
величезної ваги, просто-таки геніальне діло, давши свідомий почин молодому свіжому 
письменству і громадському рухові наново відродженого народу. А такі заслуги не за-
буваються, і коли український народ кладе й свого щось в загальносвітову скарбницю 
духового надбання, то треба пам’ятати, що почалось у нас це з Котляревського», 

- писав 1909 р. про цю дату народження нової української літератури 
С. Єфремов58. У своїй «Історії…» він трактував значення цього ювілею як перелом-
ного моменту в історії «національного пробудження» (по суті, «конструювання» мо-
дерної ідентичності): 

«Ми маємо таку історичну дату, - це пам’ятний в історії України рік 1798-й. Того 
року прилетіла перша ластівка українського національного відродження - невеличка 
книжка, од якої не тільки початок нового українського письменства рахуємо, а й новий 
етап позначаємо в історії українського народу. Вона, та книжечка, завершила собою 
попередню еволюцію національного життя на Україні й стала вихідним пунктом для 
дальшої; закристалізувавши в художній формі минуле, вона разом із тим стала зерном 
для майбутнього, і з неї в українському письменстві починається той потужний дух сві-
домого демократизму й людяності, боротьби за право людини й нації, простування до 
добра і волі, який озивався й раніше, але з цього часу зробився вже домінуючою нотою 
в нашому письменстві. То була “перелицьована” на українську мову “Енеїда” Івана 
Котляревського (1769-1838), перший твір нового письменства, що знайшов широкий 
відгук на Україні»59. 

Л. Старицька-Черняхівська згадувала, що в 1898 р. «ми бучно одсвяткували 
столітній ювілей української літератури»60. Для цього свята Леся Українка напи-
ків, літераторів, учених, що діяло в Києві у 1895-1905 рр., мало у складі 4 комісії - літературну, те-
атральну, музичну (очолював М. Лисенко) та художню (образотворчу). Спочатку у складі Т-ва було 
37 осіб на чолі з видавцем газети «Жизнь искусства» М. Країнським. До правління у різні роки вхо-
дили: М. Лисенко, В. Науменко, В. Ніколаєв (голова), Олена Пчілка, В. Пухальський, Т. Рильський, 
І. Селезньов, М. Соловцов, М. Старицький, І. Стешенко, М. Тутковський. Постійні члени (з укра-
їнських діячів): Б. Грінченко, М. Заньковецька, О. Левицький, Леся Українка, М. Садовський, 
П. Саксаганський, М. Пимоненко. Як свідчила Л. Старицька-Черняхівська, «спочатку в нього увій-
шов з українців В. П. Науменко, а тоді вже запросив і нас, і звичайно, один по одному, … ще й того 
мало - зрештою опанували й правління… одразу діяльність товариства пішла українським шляхом і 
охопила широке поле. Шевченківські вечори, концерти, літературні зібрання - все це упорядковува-
лось тепер прилюдно в великому масштабі» (Старицька-Черняхівська Л. Спогади про М. В. Лисенка / 
Старицька-Черняхівська Л. Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари / Вступ. стаття, упорядк. та 
приміт. Ю. М. Хорунжого. Київ: Наук, думка, 2000. (Б-ка укр. літ.). С. 715).

57  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 436.
58  Єфремов С. Котляревський / Єфремов С. Літературно-критичні статті. Київ: Днпіро, 1993. 

С. 121-141.
59  Єфремов С. Історія українського письменства. С. 276.
60  Там само. С. 276.
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3.1. Свята та ювілеї. Посвяти на пошану діячів національної культури

сала вірші: «У кождого люду, у кождій країні», на вечері декламував їх Михайло 
Старицький.

«Як зараз пам’ятаю сей момент, - свідчить мемуаристка. - Заля була залита пу-
блікою понад береги. Вірші Лесині зустріли рясними аплодисментами. Тоді тато мій 
спустився з естради і, взявши Лесю за руку, вивів її перед очі публіки. Се була хороша 
хвилина, хороша група!»61.

Журнал «Киевская старина» (том 62, кн. 7-8 за липень-серпень) був присвяче-
ний пам’яті І. П. Котляревського. Число відкривалося меморіальною посвятою (с. 
ІІІ-ХІ), далі йшли дві великі розвідки І. Стешенка («И. П. Котляревский и Осипов в 
их взаимоотношениях» та «И. П. Котляревский в свете критики»), нотатки «Домик 
И. П. Котляревского в Полтаве» (пояснення до малюнка Т. Шевченка). У відділі 
«Документы, известия и заметки» вміщено матеріал Г. Вашкевича «Два письма 
о Котляревском». Праця Стешенка «И. П. Котляревский в свете критики» дру-
кувалась в наступних числах журналу (кн. 9-12). У кн. 9-12 вміщена у додатках 
«Енеїда» Котляревського. В томі 64 (кн. 1) (1899 р. ) у розділі «Летучие заметки» 
оприлюднено звіт «Празднование столетия возрождения украинской литературы» 
(відділ 2, c. 20-23).

Однією з форм ушанування видатних діячів та вікопомних подій було видан-
ня колективних праць. З приводу ювілею «Енеїди» зусиллями старшого й мо-
лодшого поколінь українського руху було здійснено таку неординарну акцію, як 
підготовка антології «Вік». С. Єфремов, безпосередній її учасник, детально опо-
вів про це у споминах і публіцистичних працях. Фактичний бік справи виглядав 
наступним чином. Напередодні ювілею, 1897 р. О. Кониський, у салоні якого увесь 
час гуртувалась молодь, запропонував видати збірку зразків української поезії за 
100 літ. За рік збірник було виготовлено і С. Єфремов «сам, ні з ким не радившись, 
бо члени гуртка пороз’їздились тоді на Різдвяні свята, дав йому назву «Вік» і з сок-
рушенним серцем послав його в кінці грудня 1898 року до петербурзької цензури… 
Надій, проте, що цей наш «Вік» перейде через цензуру, не було у мене ніяких…» 
Але місяців зо три громада дістала від Стебницького звістку, що «Вік» дозволено; 
незабаром прийшов до Києва і цензурований рукопис62. «Поки митарствував до-
даток, ми тим часом клопоталися про технічні заходи для друкування «Віку». А 
справа була з цим важкенька, якої нам досі ще не доводилось підіймати на свої 
плечі: це вже була не брошура в аркуш-два друку, а солідна книга, та й видати 
її нам хотілось як справжнє «ювілейне», хоч і не зазначаючи про те страха ради 
цензурного, видання». Єфремов детально оповідає про доопрацювання видання, 
підкреслює колективний характер роботи, креативну роль О. Лотоцького, згадує 
про субсидію у 200 крб., яку надала Всеукраїнська організація («але це була, певна 
річ, крапля в морі»), розсилку оповісток майбутнім читачам, жвавий інтерес, який 
викликала книжка, настрій очікування серед українського громадянства, неспо-
дівано гучний успіх, комерційний зокрема (на осінь 1900 р. в книгарні не було 
жодного примірника)63. 

С. Єфремов-публіцист, що прочитав «Енеїду» ще в уманській бурсі та був вра-
жений пригодами Енея, згодом знову й знову повертався у своїх працях до аналі-

61  Старицька-Черняхівська Л. Хвилини життя Лесі Українки / Старицька-Черняхівська Л. 
Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари. Київ: Наук, думка, 2000. С. 754-755.

62  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 447. 
63  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 448-455.
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зу творчості І. Котляревського й визначення його місця в українській культурі64. 
Виступав у початковий період своєї журналістської діяльності переважно на сто-
рінках львівського «ЛНВ» і «Киевской старине». Перелік його головних праць до 
1917 р., присвячених «батькові» новітнього українського письменства, див. дода-
ток Б.

У 1900 р. С. Єфремов вмістив у ЛНВ невеличку замітку про виступ у Полтаві 
історика Олександри Єфименко з лекцією про Котляревського «в його історичних 
обставинах», зауваживши: 

«Уся епоха примушування України до загальнодержавних російських форм ви-
разно пройшла перед духовими очима слухачів, котрих зібралось дуже багато. Всі 
українські типи і їх політичний та економічно-громадський настрій були дуже добре 
пояснені лекторкою, що зворушила національне самопочуття й пояснила ті течії, які 
виховали першого українського поета і мали вплив на його твори та його ідеали»65. 

Наскільки нам відомо, це була його перша публікація про письменника. Далі 
С. Єфремов уважно відстежував усе, що писалося про І. Котляревського як «першо-
го діяча українського письменства»66, дуже активно пропагував потребу публічного 
ушанування його пам’яті (С. Є. В справі пам’ятника Котляревському. Літературно-
науковий вістник. 1900. Т. ХІІ. Кн. 11. [Хроніка і бібліографія]. С. 182; С. Є. Чи 
буде коли поставлено пам’ятник Котляревському? Літературно-науковий віст-
ник. 1902. Т. XVII. Кн. 2. [Хроніка і бібліографія]. [І. З літератури і науки]. С. 23; 
С.Є. До історії пам’ятника Котляревському. Літературно-науковий вістник. 
1902. Т. ХVІІІ. Кн. 6. [Хроніка і бібліографія]. С. 37). Особливо гостро було постав-
лено Єфремовим у пресі питання про встановлення погруддя І. Котляревського в 
Полтаві. 

«Коли Україна діждеться того «многострадального» пам’ятника - невідомо; докін-
чення його сподівалися в ювілейний рік, але минуло вже досить часу, а справа стоїть 
однаково... Причина сьому - не самі лишень адміністративні перешкоди, а ще більше 
наша недбалість та байдужність. Як довідуємось зо статті д. Василенка “Еще поминка 
об И. П. Котляревском” (“Полтавские губ. Ведомости”, ч. 190), міська полтавська дума 
нехтує сією справою: не порішено нічого про постамент, місце для пам’ятника ще не 
приладновано, не огорожено і т. і., - гірко нарікає д. Василенко... Будемо сподіватися, 
що ачей же пам’ятник поспіє хоч на другий столітній ювілей нашого письменства!...» 67.

У 1902 р. він з відтінком сарказму писав про меморіальні «пригоди»: 

«Коли б списати докладно все, що подіялося з тим нещасливим пам’ятником, 
вийшла б, мабуть, груба книжка, що стала б дуже неприхильним свідком про наше 
громадське життя. Вже мало не десять літ тягнеться та справа; минуло вже чотири 
роки від ювілею Котляревського, а «воз и ныне там», себто, справа й досі не порішена, 
коли і де стояти пам’ятнику. Більш 15 разів се питання рішалося полтавською думою 

64  Див.: Любченко В. Літературна спадщина Івана Котляревського в оцінці Сергія Єфремова. 
Київська старовина. 2004. № 6. С. 167-171.

65  Див.: [Єфремов С.]. Відчит д-ки Єфименко про Котляревського. Літературно-науковий віст-
ник. 1900. Т. Х. Кн. 6. С. 206-207.

66  С. Є. [Єфремов С.]. Нова стаття про Котляревського. Літературно-науковий вістник. 1900. Т. 
Х. Кн. 6. С. 207.

67  С. Є. [Єфремов С.]. В справі пам’ятника Котляревському. Літературно-науковий вістник. 
1900. Т. ХІІ. Кн. 11. С. 182.
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і пам’ятник у постановах думських мандрував по Полтаві з одного місця на друге, не-
мов той вічний Жид, що ніде не може знайти собі упокою. Остаточно, здається, хоч 
сього жадним чином сказати не можна напевне, справу порішено в полтавській думі 
21 марця; дума одноголосно обібрала місце на пам’ятник на Протопопівськім бульварі. 
А пора вже призначити місце, бо постамент та й самий пам’ятник уже виготовлені й 
швидко мають бути привезені в Полтаву; переносити з місця на місце якихсь 1000 пу-
дів не так легко, як думі міняти свої постанови!...»68.

У листопаді 1900 р. Єфремов говорив про те, що «треба подякувати 
Полтавському земству за його добрі заходи коло упорядковання могили першого 
українського поета, бо старий надгробок, поставлений р. 1869, був напів уже зруй-
нований і розвалений»69.

Щодо передісторії важливої події, у споминах Сергій Олександрович наголо-
сив, що з’їзд Всеукраїнської організації в серпні 1903 р. найбільш уваги звернув на 
свято одкриття пам’ятника Котляревському в Полтаві, призначене на 29 серпня 
(ст. ст.) того ж року. З’їзд ухвалив 

«зробити це свято національною маніфестацією, доручивши Раді і всім громадам 
на місцях, а надто Полтавській, використати це свято українського письменства для 
якнайбільшого заманіфестування українства. Почалася жвава робота, всюди давано 
знати про подію, запрохувано до Полтави, де мав бути великий з’їзд українських сил і 
в образі делегацій од усяких установ та громад, і як поодиноких людей. Звичайно, Київ 
вів перед…»

С. Єфремов згадував про значну кількість гостей із Галичини (К. Паньківський, 
Ю. Романчук, К. Студинський, Є. Левицький, В. Стефаник, М. Кордуба та ін.), з 
ними він здебільшого вже зустрічався під час свого двомісячного перебування в 
Галичині на початку 1903 р.70. С. Єфремов дав у мемуарах узагальнену оцінку 
вікопомної події: 

«Розмах, якого придбав український виступ у Полтаві, набув просто історичного 
значіння, бо вперше появив на сцені українське громадянство, з’єднане, дисципліно-
ване й дуже своєю дисциплінованістю. Воно зробило величезне вражіння на людей 
сторонніх і декого з них перевело в табір українській… Ще більше було вражіння в 
українських кругах, які й самі такого не сподівалися розмаху і, злічивши свої сили, 
знайшли їх далеко більшими, ніж думали доти. Це надавало певности дальшим висту-
пам, а деякі з них там і створили. До таких виступів належить другій по черзі, голос-
ний з того часу, - святкування Лисенкового ювілею»71.

Один із провідних діячів Всеукраїнської організації, Є. Чикаленко, згадував: 
«Коли стало відомо, що полтавська міська дума дістала від уряду дозвіл на від-

криття пам’ятника Котляревському, то на чергових загальних зборах Організації 
постановлено було взяти в цьому святі якнайактивнішу участь, вирядити від кожної 
громади делеґатів з адресами, писаними українською мовою, і поширити якнайширше 
відомість про це свято, щоб з’їхалося якнайбільше українців не тільки тутешніх, а й 
закордонних і таким чином заманіфестувати силу українського руху.
68  С. Є. [Єфремов С.]. До історії пам’ятника Котляревському. Літературно-науковий вістник. 

1902. Т. ХVІІІ. Кн. 6. С. 37.
69  С. Є. [Єфремов С.]. В справі пам’ятника Котляревському. Літературно-науковий вістник. 

1900. Т. ХІІ. Кн. 11. С. 182.
70  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 543.
71  Там само. С. 543-544
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Такі самі постанови роблено було на загальних зборах і щодо ювілею Лисенка, 
І. Нечуя-Левицького і перед кожним археологічним з’їздом на Україні - 1899 року в 
Києві, 1902 року в Харкові, потім в Катеринославі і т. д. Так само організація дбала про 
щорічне, коли можливо, прилюдне святкування роковин Шевченка і т. д.

На всіх цих ювілеях, з’їздах, роковинах організація намагалася показати світові, 
що українська нація живе, а що її тільки придушено»72.

Хроніка подій виглядала наступним чином. 30 серпня 1903 р. у Полтаві від-
булося урочисте відкриття пам’ятника письменникові. Це була перша 
публічна національна маніфестація, на яку прибуло багато представників укра-
їнської інтелігенції, зокрема з Галичини і Буковини. У відповідь на заборону міс-
цевої адміністрації читати вітальні адреси українською мовою відбулась публічна 
демонстрація протеста - потенційні оратори відмовились оголосити свої тексти73. 
Від Всеукраїнської організації були присутніми М. А. Дмитрієв, Б. Д. Грінченко, 
С. О. Єфремов, М. Ф. Комаров, В. Кошовий, В. М. Леонтович, Ф. П. Матушевський, 
М. І. Міхновський, М. П. Старицький, І. М. Стешенко, Є. Х. Чикаленко, І. Л. Шраг, 
С. І. Ерастов. Були присутні Олена Пчілка, Леся Українка та інші відомі письмен-
ники. Є. Чикаленко розповідав: 

«На свято відкриття пам’ятника Котляревського, приїхало багато делегатів від 
галицьких установ і ми з Києва разом виїхали до Полтави в одному поїзді, зайнявши 
підряд два вагони. Жартуючи казали ми, що коли, боронь Боже, наш поїзд розіб’єть-
ся, то надовго припиниться відродження української нації, як чехи казали, що якби 
завалився будинок, в якому збиралися “будителі” чеського національного руху - Ріґер, 
Палацький, Ганка та Гавличек, то може не було б і відродження чеської нації […]. Так 
мріяли ми та міркували з галичанами, їдучи до Полтави на свято Котляревського, що 
перший поставив нашу літературу на міцний народній ґрунт і тим прискорив справу 
відродження української нації»74. 

У підготовці урочистостей активну участь брали діячі Полтавської грома-
ди (М. А. Дмитрієв та ін.). Національно-культурна програма, розроблена Радою 
ВБДО, здійснювалася за прямої участі її членів (реферат І. М. Стешенка про твор-
чість І. П. Котляревського, хор під керівництвом М. В. Лисенка і т. і.)75. На кон-
цертах при відкритті пам’ятника І. Котляревському в Полтаві 30-31 серпня 1903 
р. дириґував М. Лисенко. Тоді йшла «Наталка Полтавка» в його аранжуванні, а з 
хорових річей уперше виконувалася спеціально на замовлення полтавської місь-
кої думи написана кантата «На вічну пам’ять Котляревському» та хор із опери 
«Тарас Бульба» і «Гей не дивуйте» в супроводі оркестру. Лисенко на тім святі вос-
таннє виступав разом зі своїм другом і товаришем Михайлом Старицьким, який 
декламував вірші Котляревського й свої власні. «Взагалі концерт 31-го серпня був 
справжнім мистецьким тріумфом нашого славного музики і напевно приніс йому 
велике моральне задоволення»76, - свідчив Д. Дорошенко. Дмитро Іванович, тоді 
член РУП, у подальшому - активний діяч ТУП та УПСФ, зазначав, що 

«в кінці літа 1903 року сталася подія, яка відограла до певної міри переломову 
72  Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). [передм. В. Дорошенка]. Нью-Йорк: УВАН, 1955. С. 336-337. 
73  Дорошенко Д. Нарис історії України. Т. 2. С. 319; ЦДІА України в Києві. Ф. 275. Оп. 1. Спр. 2. 

Арк. 390.
74  Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). Нью-Йорк, 1955. С. 337.
75  Промова секретаря Ради ТУП С. Єфремова на з’їзді 25 березня. Нова Рада. 1917. 25 березня.
76  Дорошенко Д. Мої спогади про давнє минуле (1901-1914). Вінніпег: Видавнича Спілка «Тризуб», 

1949. С. 43-44.
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ролю в діях українського руху в Росії: це було урочисте відкриття у Полтаві пам’ятни-
ка батькові нової української літератури Івану Котляревському. Це відслонення обер-
нулося, несподівано для нас усіх, у величаву національну маніфестацію, зробилося 
справжнім “святом української інтелігенції”, як влучно назвав його Сергій Єфремов, 
подаючи звіт з того свята на сторінках “Кіевскої Старини”, одинокого в тих часах укра-
їнського органу в Росії»77.

До Полтави Д. Дорошенко прибув 29 серпня, і «на двірці вказували мені то на 
одного, то на другого українського письменника чи діяча: це приїхав Коцюбинський, 
казали, а це Чикаленко, а це Єфремов»78.

Під свіжим враженням яскравої події С. Єфремов опублікував в «Киевской 
старине» (1903, кн. 10) статтю «Свято української інтелігенції», датовану 21-
22 вересня 1903 р. Щодо історії створення та відкриття пам’ятника, то Єфремов, не 
заглиблюючись у деталі, одсилав читача до статті полтавського адвоката й діяча 
місцевої громади М. Дмитрієва79. Але у своїй праці Сергій Олександрович окрес-
лив значення святкування та висловив погляд на роль і місце ювілейних заходів 
у «національному будівництві». Публікація Єфремова мала популярність серед 
сучасників і запропонована ним назва використовувалась в подальшому для емб-
лематичного найменування цієї знакової для модерного українства події.

«Давно с нетерпением ожидавшееся всеми любителями украинского слова откры-
тие первого памятника первому деятелю этого слова стало, наконец, совершившимся 
фактом. Дни 30 и 31 августа настоящего года, когда сорвано было покрывало, окуты-
вавшее до того времени этот памятник, надолго останутся в памяти как полтавских 
жителей, так и многочисленной украинской интеллигенции, собравшейся здесь со 
всех концов Украины - от ближайших к Полтаве местностей и до закордонной ее части, 
которая в первый раз выслала и своих представителей на это торжество единого нацио-
нального организма, живущего общею жизнью и пульсирующего одним чувством люб-
ви и привязанности к общей родине. При настоящем положении украинского слова и 
литературы в России, факт открытия памятника украинскому писателю имеет не одно 
только литературное значение, как праздник литературы. Значение его разрастается 
до размеров исторического события, которое уже тем приобретает громадный культур-
но-общественный смысл, что оно служит лучшим и нагляднейшим доказательством 
как жизненности и необходимости этой литературы, так и той симпатии к ней, которая, 
несомненно, существует в самых широких кругах общества и при удобных обстоятель-
ствах проявляется довольно недвусмысленно. […]

Да, мы уверены, что это было лишь внешнее окончание незабвенных «дней 
Котляревского»; внутреннее же, разумея под этим тот след, который остался в серд-
цах участников первого праздника украинской интеллигенции, придется отодвинуть, 
по крайней мере, на неопределённо продолжительное время. Можно с уверенностью 
сказать, что и для Полтавцев «дни Котляревского» на долгое время останутся предме-
том возвышающих, отрадных воспоминаний 80, и для их случайных гостей эти же дни 
77  Там само. С. 33-34.
78  Там само. С. 35.
79  Дмитриев Н. К истории открытия памятника И. П. Котляревскому в г. Полтаве. Киевская 

старина. 1903. Т. 83. Кн. 10. Отд. 1. С. 153-167.
80  «Памятник Котляревскому, - сообщает одна из местных газет, - продолжает служить центром 

внимания со стороны обывателей. В течение последних дней еще не было, кажется, ни одного момента, 
кроме, конечно, ночи, чтобы возле него не стояла группа «всесторонне» рассматривающих его людей. 
Ни о чем другом, кроме памятника, теперь, собственно говоря, и не беседуют даже наши обыватели. 
Разговоры о Котляревском слышатся даже там, где раньше и не знали, кто такой был Котляревский» 
(«Полтавский Вестник», 215). (прим. С. Єфремова).
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станут центром, вокруг которого сосредоточено что-то такое, что поднимает душу над 
будничными заботами и стремлениями, сообщая ей ту душевную отраду и те бодрящие 
впечатления, без которых на белом свете жить было бы слишком тяжело. Ведь все наше 
серенькое существование превратилось бы тогда в сплошную цепь мелочных расчетов 
и соображений, не прерываясь ни одним светлым лучом, не находя нигде живитель-
ных lucida intervalla [лат.: «світлі проміжки»; поняття, що використовувалось ще в 
римському приватному праві; як медичний термін - проміжки, в які у душевнохво-
рих відновлюється нормальне мислення - С. І.]... И разнесут, разъехавшись, гости эти 
бодрящие впечатления, ворвавшиеся в их жизнь светлым лучом, во все края, и долгое 
время, быть может, где-нибудь в глухом медвежьем углу среди тяжелой, подавляющей 
обстановки, эти дни будут напоминать человеку, что не все в жизни сосредоточено на 
одних лишь материальных заботах, а существуют и другие стремления, которые за-
ставляют людей, глубоко проникнутых какой-нибудь высшей идеей, забывать все на 
свете...

Но этим нравственным влиянием не исчерпывается все значение «дней 
Котляревского». Суммируя все впечатления этого праздника, который мы назвали 
праздником украинской интеллигенции, нельзя не отметить на первом плане того все-
общего подъема и напряжения духовных сил, которые он вызвал среди украинского 
общества, выславшего на это время своих представителей в Полтаву. Этот подъем, это 
напряжение сказывались во всем, и хотя, быть может, в мелочах и были какие-нибудь, 
говоря вообще, недочёты, то во всяком случае перед нашими глазами прошел акт вели-
чайшей для украинского общества важности, исторического значения. Если подобные 
праздники имеют громадное значение для всякого вообще общества, то для украин-
ского, в виду того особенного положения, которое занимает оно, этот акт приобретает 
прямо-таки колоссальное значение. В первый раз украинская интеллигенция заявила 
о своем существовании и, при том, таким энергичным способом, что для сомнений или 
иронических экивоков уже более нет места; в первый раз эта интеллигенция показала 
свою культурную зрелость и стойкость в отстаивании своих интересов; в первый раз 
она выступила солидарно, соединив у подножия памятника своему первому интелли-
генту представителей всех возможных направлений, литературных и общественных, 
и этой солидарностью доказала, что она представляет солидную общественную силу, 
с которой необходимо серьезно считаться... В первый раз, наконец, у нас открыто про-
явилось братское участие к нашим делам наших братьев из Австрийской Украины, и 
это отмеченным чертам сообщает еще большую цену. И нужно только пожелать, чтобы 
урок, данный нам этим праздником, не прошел для нас даром, а всегда и везде служил 
наглядным примером и напоминанием того, что значит культурная, сознающая себя и 
солидарно действующая общественная сила...

Еще два слова. Мы назвали дни Котляревского в Полтаве праздником украин-
ской интеллигенции, но не народа, и особенно на этом настаиваем, несмотря даже на 
то, что один из ораторов в думском заседании утверждал противное и даже был на-
граждён за это шумными рукоплесканиями. Мы можем, конечно, ценить благородные 
побуждения и оратора, особенно подчеркнувшего факт участия народа в постановке 
памятника своему писателю, и публики, сочувственно за это отнесшейся к оратору; но, 
думаем, не должны заблуждаться на счет истинного значения подчёркнутого факта. 
Собственно говоря, участие в нашем национальном торжестве народа в собственном 
смысле этого слова, проявилось крайне слабо. Число жертвователей из народа, - зная, 
каким образом пожертвования у нас очень часто собираются, - нельзя, по нашему мне-
нию, считать сколько-нибудь верным показателем настроения народной среды. С дру-
гой стороны, мы можем отметить показатель, так сказать, отрицательного значения: 
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из приветствий, в громадном количестве присланных по поводу открытия памятника, 
только одно было от крестьянского общества; только одно село, в буквальном смыс-
ле этого слова, на целой необъятной шири нашей родной Украины по собственной 
инициативе, без всякого начальнического внушения и предписания, сочло нужным 
выслать своего представителя на праздник, который по своему внутреннему смыслу и 
значению должен был бы быть чисто народным в самом прямом значении этого слова. 
Все же остальные жертвователи из народа даже не поинтересовались узнать, каким 
образом истрачены их пожертвования, и это обстоятельство в значительной степени 
умаляет моральное значение той «народной лепты», о которой так восторженно отзы-
вался г. Маркевич. Факт в высокой степени печальный, хотя не поражающий своею 
неожиданностью - ведь и для поразительно громадного большинства великорусских 
крестьян имя Пушкина - звук пустой, или, в крайнем случае - фамилия бравого гене-
рала, храбро разгромившего какого-нибудь Турку!... Вот на этот-то печальный, хотя, 
повторяем, при данных условиях и понятный факт наша интеллигенция, столь бли-
стательно отпраздновавшая свой национальный праздник, должна обратить самое се-
рьезное внимание, поставив своей задачей - действовать на будущее время так, чтобы 
имена наших тружеников народного дела не оставались пустым звуком для народной 
массы. На очереди у нас теперь стоит памятник величайшему из деятелей украинской 
литературы - Шевченку, и одной из важнейших обязанностей украинской интеллиген-
ции пусть будет - приложить все старание, чтобы открытие ему памятника было празд-
ником не только интеллигенции, но и действительно всенародным»81.

Згадки про «свято Котляревського» Єфремов вмістив й у літературно-науко-
вому збірнику «Привіт Ів. Франкови в сорокліттє його письменської праці» (Львів, 
1916)82. Єфремовські оцінки відбивали не лише його власний настрій і настрій од-
нодумців з Всеукраїнської організації, та швидше за все вплинули на фіксацію 
«образу» події в колективній та історичній пам’яті. Принаймні, визначення полтав-
ських серпневих днів як «свята української інтелігенції» знайшло широкий вжиток 
у мемуарній та науково-популярній літературі. 

В цілому ж українські діячі надзвичайно високо оцінювали місце і роль цього 
заходу в еволюції українського руху 1900-х рр. Є. Чикаленко вважав, що ювілей 
Котляревського 1903 р. справив величезне враження не тільки на присутніх на 
ньому, а через канали російської преси на широкі кола всієї України. 

«Заборона читати адреси українською мовою і протест українців проти цього, 
приїзд великого числа делеґатів від ріжних інституцій з Галичини, на чолі з старим 
Романчуком, головою українського парляментарного клюбу у Відні, їх промови укра-
їнською мовою, проголошені звиклими, часом дуже талановитими промовцями, бага-
тьом людям вперше розкрили очі на український рух, так що потім з’явилося багато 
дуже активних українських діячів, що свою свідомість національну датували від свята 
Котляревського. Багато й селян жалкувало, що не знали про цей ювілей і не приймали 
в ньому участи і вже на ювілеї Лисенка та Нечуя-Левицького 1904 року приїздили до 
Києва в значній кількості.

Взагалі такі публічні, прилюдні виступи українців значно розбудили свідомість 
в широких масах як міських, так і селянських, що виразно помічалося по попиту на 
українську книжку, який після ювілею Котляревського значно зріс, і багато російських 

81  Ефремов С. Праздник украинской интеллигенции. Киевская старина. 1903. Т. 83. Кн. 10. [Отд. 
1]. С. 168-202.

82  Републікація: Єфремов С. На святі Котляревського (З згадок самовидця). Київська старовина. 
1998. № 5. С. 150-159. 
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книгарень на провінції почали закуповувати з нашої книгарні книжки, бо їх уже ста-
ли вимагати широкі кола»83. 

В.  Леонтович вбачав у публічному акті мирної непокори українських інте-
лігентів владі підтвердження виховного впливу ВБДО на членів місцевих гро-
мад84, твердив, що перший в Російській державі такий «одвертий, громадський, 
легальний протест», проведений українцями з нагоди відчинення пам’ятника 
Котляревському, викликав «здивовання та уважність» у російських радикальних 
колах, наприклад, серед співробітників «Русского богатства». 

«Те, що українці випередили в цьому росіян, залежало, мабуть, од того вихован-
ня, яке справляли серед їх громади, а особливо з’їзди їх представників […] Враження 
від цієї маніфестації було дуже велике. Але серед провінціяльної людности тих часів 
була так мало розвинута вдатність оцінювати події з громадського погляду, а панува-
ла оцінка з погляду приватних інтересів окремих людей, що навіть від деякого з осві-
чених полтавців доводилося чути докори українцям за те, що вони “поставили бідного 
Віктора Павловича Трегубова у таке неприємне становище”.

На свято це з’їхалося дуже багато людей з цілої України, представники громад, 
міст, земств, письменники та окремі люде. Були й представники Галичини...»85.

Д. Дорошенко розглядав ювілей 1903 р. не лише як «свято української інтелі-
генції», але передусім як «одну з найважливіших подій українського національно-
го руху початку нинішнього століття», «поворотний пункт в розвитку нашого наці-
онального руху», оскільки саме цього дня 

«тисячі українців, що з’їхалися з усіх усюд української землі в одне місце, уперше 
відчули себе членами цілого суспільства, а не однієї якоїсь партії, «громади», напрям-
ку. І ця свідомість того, що ми вже складаємо цілісне, окреме суспільство - яке б воно не 
було ще нечисленне, порівняно з величезним сплячим велетнем-народом, - наповню-
вало учасників свята якимсь особливо радісним почуттям. Свідомість приналежності 
до цілого колективу, об’єднаного однією, в даному випадку українською, національ-
ною ідеєю, підносила дух до вершин і наповнювала серце надією. «Ми вже - не одини-
ці-одинаки! Нас багато! Перед нами - майбуття» - так думалось кожному»86. 

В споминах Дмитро Іванович писав: 
«Цілий тиждень пробув я у Полтаві, і цей тиждень зробив на мене незабутнє на 

віки вражіння. Мушу щиро сказати, що такого підйому духа, такого одушевлення я не 
пережив навіть в момент відродження української державності 1917-1918 роках: дні 
полтавських свят показали всім, хто був на них присутній, що ми - не купка якихсь ко-
льоністів на рідній землі, які живуть відокремленими гуртками, а що ми є - громадян-
ство, що нас є цілі тисячі, що у нас усіх б’ється в грудях одне серце, що всі ми одушев-
лені однією думкою, однією ідеєю, не вважаючи на всі кордони, якими нас переділили 
чужі держави. Полтавські дні звістували, що вже наступає справжнє національне від-
родження. І це була не тільки моя думка, мабуть це відчував кожен, хто пережив ці 
ясні соняшні дні у Полтаві. Вже одне те, що я побачив стільки наших славних діячів, 
які вже ввійшли до історії рідного краю!»87.
83  Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). Нью-Йорк, УВАН, 1955. С. 339-440.
84  Леонтович В. Спогади. II. З часiв 1890-1917 рр. Тризуб. 1928. № 27 (133). С. 7, 9-10.
85  Леонтович В. Зібрання творів: у 4-х т. Т. 3. Повість. Спогади. Київ : Сфера, 2005. С. 179-180.
86  Дорошенко Д. Свято Котляревського в Полтавi 30 серпня 1903 р. (Сторiнка зi спогадiв). 

Літературно-науковий вістник. 1923. Кн. 11. С. 239-246.
87  Дорошенко Д. Мої спогади про давнє-минуле (1901-1914). Вінніпег : Видавнича Спілка 
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Таким чином, урочисте відкриття пам’ятника І. Котляревському в Полтаві 
сприймалось діячами ВБДО як перший публічний успіх буденної багаторічної ро-
боти й одночасно - як ознака загальної зміни суспільної атмосфери. «Свято укра-
їнської інтелігенції», «дні Котляревського в Полтаві» трактувалися як своєрідна 
політична демонстрація, симптом пробудження української громадськості та її 
консолідації. Як зазначає Т. Демченко у розвідці про участь чернігівської громад-
ськості в серпневих заходах у Полтаві, 

«відлуння цього величного святкування давало про себе знати ще довго. Його 
учасники в очах підростаючого покоління набували вигляду ледь не героїв… Діячі 
українського національно-визвольного руху прагнули також використати досвід пол-
тавських урочистостей і для встановлення пам’ятника Т. Шевченку. Поза цим багато 
людей відчули на святі й щось подібне до катарсису - немовби їхня повсякденна робо-
та була освячена великими тінями української минувшини. … Події понад столітньої 
давнини не втратили, та, мабуть, і не скоро втратять актуальність для сьогодення, а 
відтак потребують і подальшого вивчення, і популяризації. Чернігівська громадськість 
була гідно представлена на полтавських урочистостях, її представники залишили по 
собі помітний слід в анналах “свята української інтелігенції”»88.

Не випадково С. Єфремов у статті, написаній з нагоди 150-річчя від дня на-
родження І. Котляревського (1919 р.) згадував «пам’ятні дні» 1898 і 1903 років, 
«коли літературні дати стали ніби джерелом громадського розворушення й при-
водом для підрахунку сил, що стоять “на сторожі коло їх, малих отих рабів німих”, 
людського їм життя шукаючи»89 .

Видавництво «Вік», одним із активних діячів якого був С. Єфремов, 1904 р. 
випустило альманах «На вічну пам’ять Котляревському», де були вмі-
щені твори І. Франка (сонет «Котляревський», поема «Іван Вишенський»), Лесі 
Українки (вірші «На Земмерингу» («Кучері темні уквітчала хмарка...»), «Бранець» 
(«На країну Італійську...»), М. Коцюбинського (етюд «Цвіт яблуні»), І. Карпенка-
Карого (драма «Гандзя»); поезії В. Самійленка, П. Грабовського, М. Чернявського, 
Г. Комарової, оповідання О. Кониського, В. Стефаника, Грицька Григоренка, 
О. Маковея, Ганни Барвінок та ін. У перекладі Панаса Мирного було надруко-
вано кілька уривків із «Пісні про Гайявату» Г. Лонгфелло. До збірки увійшов 
також «Бібліографічний покажчик видань Котляревського, творів та писань про 
його», укладений М. Комаровим. Видання прикрасили ілюстрації художників 
Ф. Красицького, О. Сластіона, В. Корнієнка, Л. Позена90. Альманахи й ювілейні 
збірники були однією з найбільш популярних форм комеморації початку ХХ ст., що 
широко використовувалась представниками української інтелектуальної еліти та 

«Тризуб», 1949. С. 44. 
88  Демченко Т. Чернігівці на «святі української інтелігенції». Вісник Чернігівського національно-

го педагогічного університету. Серія: Історичні науки. 2015. Вип. 134. С. 102-103.
89  Єфремов С. Фенікс (1769-1919) / С. Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 

рр.): У двох т. / Упоряд.: В. Верстюк (керівник), Г. Басара-Тиліщак, В. Бойко, В. Скальський. Київ : Дух 
і Літера; KMBS, 2014. Т. 2: 9 травня 1918 р. - 30 травня 1920 р. С. 354.

90  Збірник обсягом у 504 сторінки видрукуваний «ярижкою». Через цензурні перешкоди проходив 
важкувато, про що свідчить лист О. Лотоцького: «Цензурою дозволено великий збірник - «На вічну па-
мять Котляревському»; самий рукопис важить 12 фунтів. Правда, цензура позбавила йому ваги, всі на-
укові статті пропали, а з великих белєстристичних річей - одна з кращих повістей Мирного «За водою». 
Проте все ж набралося досить» (Демченко Т. Листи Олександр Лотоцького до Іллі Шрага. Скарбниця 
української культури: зб. наук. праць. Чернігів, 2012. Вип. 14. С. 64).
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була покликана продемонструвати новітні здобутки української культури. До того 
ж, поява «рідної хати» - видавництва «Вік» - давала можливість робити це якісно й 
доволі оперативно.

С. Єфремов у 1910-ті рр. ретельно рецензував перевидання творів 
І. Котляревського, праць і розвідок про його життя й творчість. Невеликим за обся-
гом, але змістовним є відгук критика на перевидання «Енеїди» 1912 року:

«Було вже кілька дешевих виданнів невмирущої поеми Котляревського, пра-
матері нашого нового письменства. І все-таки, одно по одному, виходять усе нові й 
нові видання. Це знак, що вона й досі знаходить собі читачів не тільки між людьми, 
що читають - сказати б - з обов’язку, але й серед широкої публіки, яка в книзі шукає 
собі науки, забавки чи розваги. Це найкраща відповідь на всякі розмови про те, що 
Котляревський «застарів» і зробився тільки історичною постаттю в нашому письмен-
стві. Виходить, що єсть іще у нас багато людей, які дивляться на твори Котляревського 
не як на історичний матеріял, а як на такі, що можуть ще давати художнє задоволення, 
можуть торкати розум і серце. І звичайно, це не дивина, коли зважити на справжні 
прикмети невмирущої поеми. Застаріли у ній деякі другорядні деталі, але основний 
тон її все ще лишається свіжим, та довго ще й буде таким. Перший твір нашого нового 
письменства з честю видержав більш, ніж столітню спробу через свої художні прикме-
ти, свій блискучий юмор, гуманну думку, які так високо ставлять його в історії нашого 
письменства.

Нове видання «Енеїди» зроблено досить гарно, коли вважати на дуже дешеву 
ціну його. Справний текст, чіткий друк, не злий папір - все це разом з невеличкою 
ціною, певне, сприятиме тому, що це видання широко розійдеться між небагатим чи-
тачем. В тексті надруковано відомі малюнки П. Мартиновича, - шкода лиш, що худож-
ник ілюстрував не цілу поему, а тільки перших дві пісні»91. 

С. Єфремов робив наголос на кращих прикметах цього класичного твору, яки-
ми вважав гуманізм, естетизм, гумор, але за звичкою звертав увагу і на якість 
поліграфії, і на ціну видання, переймаючись, чи буде воно по кишені народній 
інтелігенції й селянству.

Ще одну ювілейну статтю - «Шляхом повинності», С. Єфремов написав 
до 75-х роковин смерті І. Котляревського, вважаючи три чверті століття до-
статньо поважною відстанню для підведення підсумків та окреслення перспектив. 
Сергій Олександрович розпочав текст такими рядками:

«Сімдесят п’ять років сьогодні минає, як помер той, кого звичайно взивають бать-
ком українського письменства, - певна річ, нового письменства, останнього тільки його 
етапа, бо, зародившися в давню давнину, українське письменство, хоч так і не звалося, 
ніколи не припинялось, а ступінь по ступіню йшло вперед і розвивалося, перейшовши 
логічно до останньої своєї стадії, в якій тепер його бачимо. Отже, Котляревський, цей 
загально признаний батько нашого письменства, розпочав собою тільки новий розділ у 
йому, перегорнув і записав нову сторінку в його історії. Яка то була сторінка - тепер ми 
це знаємо, це вияснили усіма сторонами вчені люди, що зацікавилися нею. З сторінки 
тієї починається свідоме слугування в письменстві своєму рідному народові, почина-
ється та демократична література, що її царствію дійсно не буде кінця, скільки так 
взагалі можна говорити про діла рук людських. І звичайно, тією блискучою сторінкою 

91  С. Є. [Єфремов С.]. [Рец.]: Іван Котляревський. Енеїда, на українську мову перелицьована. З 
малюнками художника П. Д. Мартиновича. Cтop. 224. Київ, 1912. Ціна 20 коп., на кращ. папері 35 коп. 
Рада. 1912. № 89. 19 апріля (2 травня). С. 3.
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забезпечив собі Котляревський таке ж блискуче й певне місце в історії нашого народу, 
заслужив собі воістину право на вічную пам’ять». 

С. Єфремов подає власний погляд на специфіку таких історичних дат у три 
чверті століття. В тексті бринить тема наступності «поколінь» у розвитку націо-
нального письменства: 

«Сімдесят п’ять років... Який власне це невеличкий час, мить одна в історії люд-
ськости, що звикла орудувати століттями й тисячоліттями! Адже це мало не звичай-
ний вік однієї людини, і тепер ще напевне багато живе на Україні старих людей, що 
народилися тоді, коли ще живий був Котляревський. Ці люде, свідки давньої для біль-
шости з нас старовини, служать немов за живі кільця в тому нерозривному ланцюгу, 
що єднає минуле з теперішнім і з майбутнім. І вони своїми сивими головами промов-
ляють нам, як власне мало, - не багато часу пробігло, хоч стільки перевернулося подій, 
стільки одмін сталося, так багато пережито, хоч мало прожито!... І ще свідчать вони, 
які власне молоді ще ми, як громадянство, як самосвідома сила, що становить собі пев-
ну мету в житті й вибирає найближчі та найдоцільніші шляхи до неї..

Сімдесят п’ять років... Але якщо зостанемося навіть у самій тільки сфері пись-
менства, то який величезний простір шляху ділить нас од того часу, яку довгу путь і 
важку пройшли ми на ті короткі сімдесят п’ять, за цю мить в історії! Коли в Полтаві 
тихо доживав віку Котляревський - не гуртувалися круг його густі лави співробітни-
ків. Артемовський-Гулак, Квітка, Гребінка, Боровиковський і ще кілька менш відо-
мих найменнів, та ще «руська трійця» в Галичині - ото й усе, що могло тоді виставити 
наше письменство. Але - знаменна річ! - того ж року, коли навіки склепив свої очі 
Котляревський, вперше залунала могуча муза Шевченкова…» 

Показовими для розуміння єфремовського сприйняття історичного часу є ви-
слови «люде, свідки давньої для більшости з нас старовини, служать немов за живі 
кільця в тому нерозривному ланцюгу, що єднає минуле з теперішнім і з майбут-
нім», «молоді ще ми, як громадянство, як самосвідома сила», думки про потребу 
мати «певну мету в житті» й вибирати «найближчі та найдоцільніші шляхи до неї».

Зазначив, що «геніяльні поети в творчому натхненні, в пророчому екстазі» ча-
сто випережають тверезу думку, часто показують путь, «кудою йти» і що саме так 
було й цього разу, а допоки критика вагалася, яке місце приділити в літературному 
процесі І. Котляревському, «нація давно вже і зразу ж таки це місце знайшла, наз-
вавши його діло невмирущим». І друга знаменна річ, зауважує С. Єфремов: одразу 
після смерті Котляревського на початку 1840-х років, починається в українсько-
му письменстві «небувале доти poзворушення, яке спинили тільки перші репресії 
1847 року. Скажуть - випадок... Ні, не випадок це, а коли й випадок, то як багато 
він говорить справді на користь тієї оцінки, яку зробив Котляревському Шевченко, 
і як символістично пророкує цей ніби випадок долю всьому нашому письменству 
на його важкому шляху». Тобто, публіцист виявив у цій ювілейній посвяті не лише 
пошанування «батька нового українького письменства», але й окреслив наступ-
ність у творчості діячів романтичної доби «українського відродження», виокре-
мивши тріаду - Тарас Шевченко, кирило-мефодїївці, покоління «Старої громади», 
звернув увагу на протиборство двох тенденцій в українському культурному житті 
- «внутрішній розвиток і надвірні репресії», енергія інтелектуалів («письменство, в 
якому чергувалися оті приливи й одливи кипучої діяльности») та тиск імперської 
влади. Кожний, хто цікавиться історією української літератури, має пам’ятати ета-
пи того шляху, наголошує публіцист, бо «вчорашній день українства, зв’язаний ще 
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всіма нервами з сьогоднішнім». С. Єфремов окреслює ці метамозфози:
«Мертва тиша по ударі 40-х років, приголомшення протягом цілого десятиліття 

і раптом жвава робота під кінець 50-х і на початку 60-х років, Куліш, Марко Вовчок, 
Глібів, Свидницький, «Основа»... Новий удар по голові Валуєвським циркуляром, «не 
было, нет и быть не может» - і колосальна робота в Київі, Чубинський, Левицький, 
Мирний, Старицький, Кропивницький, Тобілевич, Франко... Ще тяжчий удар в серце 
1876 року, і цілі кадри нових працьовників, з яких і тепер ще декого бачимо в на-
ших лавах, як наочних свідків тієї близької старовини; український театр, як єдина 
прилюдна трибуна українства в Росії; перші зародки громадсько-політичної роботи в 
Галичині...». 

У цій меморіальній посвяті С. Єфремов звертає увагу на громадянський 
обов’язок письменника «служити народу». Такий мотив провідний у багатьох його 
працях дореволюційної доби, але у даному випадку це формулювання є демон-
страцією політико-етичного кредо покоління українських інтелектуалів, чий фо-
кус соціальної активності прийшовся на 1890-ті-1900-ті рр. 

«Цей заповіт громадського слугування, що лишив нам у спадок батько нового на-
шого письменства, увесь час був основою діяльности наших письменників. [..] Шляхом 
громадської повинности йшло досі наше письменство, шляхом громадської повинности 
піде воно й далі. Мінятимуться форми тієї повинности, але самий принцип навіки не-
вмирущий, як і шлях отой найпевніший у світовому простуванні все вперед і далі до 
вселюдського щастя»92. 

Ключові слова єфремовського тексту («громадське слугування», «повинність 
працювати на добро рідного краю, на освіту і всесторонній розвиток рідного наро-
ду», обов’язок «рятувати «общеє добро», оту спільну всім правду», здатність не ко-
ритися «під градом ворожих нападів, під тиском важкої сили», віра у «безмежний 
поступ і розвиток у далечінь грядущих століттів») демонструють оптимістичний 
настрій молодого публіциста.

Не проминув нагоди С. Єфремов відгукнутися на брошуру про «батька укра-
їнського письменства», що належала перу В. О. Біднова (писав під псевдонімом 
«В. Степовий»): 

«Невеличка брошура д. Степового, що вийшла одбиткою з “Дніпрових 
Хвиль”, містить у собі коротеньку біографію та характеристику Котляревського. 
Найдокладніше спинивсь автор на тих громадсько-політичних обставинах, серед яких 
довелось Котляревському розпочинати своє діло відродження українського письмен-
ства. Коротко, але досить влучно характеризує Степовий занепад громадського життя 
на Україні перед Котляревським, заходи офиціяльного обрусенія, зрадництво україн-
ських вищих класів та покріпачення народу. Можна тільки завважити, що у виснов-
ках автор трохи перебільшив вагу цього руїнницького процесу…». С. Єфремов вислов-
лює незгоду з автором стосовно того, що перед появою Котляревського здавалось, що 
«українці, як окрема національність, гинуть, що скоро від них нічого не буде». Бо «коли 
ми приймаємо, що національне відродження України було натуральним наслідком 
попередньої історії, ознакою еволюції на нашому ґрунті, то певна річ, не повинні до-
пускати таких занадто однобічних думок. Не Котляревський, то хтось інший, не тоді, 
то трохи пізніше - а все одно національне відродження сталося б, бо до його вела вся 
92  Єфремов С. Шляхом повинності. До 75-х роковин смерти Котляревського. Рада. 1913. № 247. 

29 октября (11 листопада). С. 1-2.
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попередня історія культури на Україні, і обрусеніє тут жадною мірою не могло спинити 
цей натуральний і тим самим неминучий процес»93. 

Висновок С. Єфремова-рецензента звучав схвально: «Написана «просто й без-
претенціозно», брошура Степового «не буде зайвою в нашій популярній літературі 
про Котляревського»94 

Прижиттєві ювілеї видатних діячів національної культури розглядалися лі-
дерами ВБДО не лише як привід для демонстрації «української ідеї» і залучення 
до своїх лав нових прибічників, але й засіб підтримки її «патріархів». Одночасно 
це був елемент «винайдення традиції», шанс створити міцний ланцюжок поколінь. 
Розглянемо більш детально цей сюжет на прикладі святкування ювілею Миколи 
Лисенка 1903 р. Ціну праці Лисенка й значення його самого як митця зрозуміли 
добре всі українські громадяни. Свою любов виявили вони під час двох ювілеїв 
творчої діяльності М. Лисенка: 25-літньому 1893 р. і 35-літньому 1903 р., а також 
на його похороні95. 

Підготовча робота до святкування розпочалась заздалегідь, про що свід-
чать епістолярні джерела. Так, Є. Х. Чикаленко в червні 1902 р. у листі до 
Д. І. Яворницького з приводу наближення 35-річного ювілею творчої діяльності 
М. В. Лисенка пропонував зробити композиторові колективний грошовий подару-
нок: 

«Совісно ж буде нам, якщо ми не зможемо забезпечити старість людини, яка зро-
била так багато для підйому національної свідомості. Увесь свій вік він працював для 
цієї мети майже безкорисливо, бо, як Вам відомо, українська громадськість не може 
ще купівлею творів забезпечити своїх літераторів і композиторів; поки ще ми повинні 
будувати це забезпечення на філантропії»96. 

Ту ж думку розвинув він в листі до Миколи Аркаса від 9 березня 1903 р., пові-
домляючи, що кияни лаштуються святкувати ювілей Лисенка й наразі в редакцію 
«Киевской старины» надійшло біля 2,5 тис. рублів; в 4-й книжці журналу буде на-
друковано, що ця сума прислана від шанувальників таланту Лисенка: 

«Звертаюсь і до Вас з проханням, коли найдете можливим, приняти участь самі і 
привабити ще кого з знайомих Ваших; пожертвованія просимо направляти в редакцію 
«Київської Старини». В якій формі зробиться дарунок, се буде залежати від зібраної 
суми. Поляки Сенкевичу подарували маєток в скілька сот тисяч, а нам якби спромог-
тися на який десяток тисяч. Самий ювілей буде святкуватись в октябрі в «Літературно-
Артистичнім Обществі», членом правленія якого є Микола Віталевич»97.

З Петербургу О. Лотоцький писав І. Шрагу у Чернігів у листопаді 1903 р.: 
«Заходимося коло Лисенкового свята. Без участи імператорських артистів нічого не 
буде, через те подається петіція, щоб дозволено було їм взяти участь у ювілейному 

93  С. Є. [Єфремов С.]. [Рец.]: В. Степовий. Іван Котляревський (з приводу 75-літніх роковин його 
смерти). Стор. 16. Катеринослав. 1914. Рада. 1914. № 24. 30 января (12 лютого). С. 4.

94  Там само.
95  Перший ювілей випав на часи царювання Олександра III, добу реакції, коли на всіх «язиках» 

усе мовчало. Про нього написав А. Кримський у журналі «Этнографическое обозрение» за 1893 р. Але 
другий ювілей було відсвятковано надзвичайно бучно.

96  Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. Яворницького. Арх.-21758. Лист 
Є. Х. Чикаленка Д. І. Яворницькому від 5.06.1902 р. Арк. 1.

97  Листи від Євгена Чикаленка / «Історія України-Русі» у листуванні Миколи Аркаса з Василем 
Доманицьким. 1906-1909 роки / Упоряд., вступ та коментарі І. Старовойтенко. Київ : Темпора, 2009. 
С. 283-284.
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святкованню. Під петицією єсть вже підписи сестри Глінки, Римського-Корсакова, 
Стасова та інших поважних осіб артистичного світа»98.

На сторінках «ЛНВ» С. Єфремов своєчасно подав інформацію про початок ор-
ганізаційної роботи української громади: 

«На сей рік припадає 35-літній ювілей артистичної діяльности славного нашо-
го композитора Миколи Лисенка: перша його праця, «Збірник українських пісень», 
вийшла р. 1868 в Липську. З того часу він невтомно працював над збиранням, обро-
бленням та виданням українських народних мотивів, уділяючи також досить часу й 
сил і на власну самостійну творчість. Заслуги його для української штуки загально 
відомі, ім’я його занадто популярне й поважане, щоб про їх тут говорити. Згадаємо 
тільки, що ювілей святкуватиметься в Київі восени сього року. Є певна чутка, що при-
хильники славної діяльности нашого Бояна мають замір зробити йому національний 
дарунок, жертви на який приймає редакція місячника «Киевская Старина» (у Київi). 
Отже, треба сподіватися, що свідомі Українці і по той і по сей бік кордону щиро приста-
нуть до такого заміру і зуміють достойно вшанувати заслуги невтомного працьовника 
на користь рідного краю»99. 

Згодом С. Єфремов засвідчить у мемуарах, що «до ювілею готувалися, зби-
рали, наприклад, кошти на «національний дарунок» славному музиці. Стара 
Громада - себто найближчі товариші Лисенкові - вже заздалегідь заходилася коло 
того, щоб одсвяткувати ювілей якнайбучніше; про те ж дбала Рада організації. Але 
до свята Котляревського ніхто не уявляв собі, якого розмаху може набути наці-
ональне свято, і те піднесення, що виявилось в Полтаві, ухвалено було викори-
стати й на святі Лисенковому, щоб не дати охолонути національному ентузіязмо-
ві. Галичане, з якими говорено про недалекий ювілей, вперше запропонували в 
Полтаві, щоб ювілят завітав до Галичини, обіцяючи упорядкувати «королівську» 
зустріч»100. Сергій Олександрович увиразнював такий істотний момент, що після 
Полтавського свята ювілей Лисенка розглядали вже як майбутню «національну 
маніфестацію»101. У листопаді 1903 р. київський та львівський ювілейні комітети 
узгодили план дій та подорожі до Галичини. Від Київської громади ювіляру при-
значили супровід - Є. Чикаленка та С. Єфремова. У дорогу вирушили 21 грудня 
(за н. ст.) через Волочиське. С. Єфремов детально відтворив хід подій, зафіксував 
зустрічі з М. Грушевським, Ф. Вовком та І. Франком. 

Святкування розпочалося 22-29 листопада 1903 р. у Галичині та на Буковині, 
продовжилося 17-20 грудня 1903 р. в Києві, на початку 1904 р. - у Баку, Вінниці, 
Кременчуці, Полтаві, Чернігові, Лубнах, Тифлісі. 17 лютого 1904 р. ювілейний 
вечір відбувся у Петербурзі. У Львові та Києві - обох українських столицях - юві-
лей набув характеру всеукраїнського свята-маніфестації. В Австро-Угорщині було 
створено ювілейний комітет, який очолювали композитор  А. Вахнянин і голова 
«Львівського Бояна» В. Шухевич. Головним керівником і диригентом концер-
тів став О. Нижанківський. Комітет розіслав ноти творів, котрі мав виконувати 
зведений хор на концерті на честь ювіляра, якого запросили на ці урочистості. 
Художникові О. Куриласові замовили написати портрет композитора. Приїзд 

98  Цит. за: Демченко Т. Листи Олександр Лотоцького до Іллі Шрага. Скарбниця української 
культури: зб. наук. праць. Чернігів, 2012. Вип. 14. С. 64.

99  С. Є. [Єфремов С.]. Ювілей Миколи Лисенка. Літературно-науковий вістник. 1903. Т. XХIІ. 
Кн. 4. [Хроніка і бібліографія]. [З літератури і науки]. С. 63.

100  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 544.
101  Там само. С. 544.
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Лисенка на Галичину перетворився на всенародне свято. На вокзалах Львова, 
Станиславова, Коломиї, Чернівців М. Лисенка зустрічали, як народного компози-
тора, поряд із Шевченком його називали другим Кобзарем всієї України, в музиці 
якого вбачали один із найдієвіших засобів пробудження національної свідомості й 
духовного розвитку. Як згадував Лисенко, «громадянство Галичини, крім промов, 
адрес, телеграм, організувало збір коштів на допомогу мені, щоб я нарешті відмо-
вився від приватних уроків та сів за творчу працю... Зібрали кругленьку суму»102.

На свято до Львова запрошено й самого ювілянта, який те запрошення при-
йняв і прибув у Галичину в супроводі Євгена Чикаленка та Сергія Єфремова. 
Дорога ювілянта за кордоном, як тільки він вступив на галицьку землю, стала 
безперервною низкою овацій, щирих привітань та виявів масового народного захо-
плення. Є. Чикаленко про цю подію писав: 

«1903 року, коли у Львові організовано було святкування ювілею М. Лисенка і за-
прошено його на те свято, то Лисенко запропонував мені і Єфремову, як людям незай-
нятим службою, поїхати разом з ним, і ми охоче згодилися … На кордоні у Волочиську 
Лисенка стріла делеґація, в Тернополі вже великий натовп інтеліґенції, а ввечорі, у 
Львові, Лисенка на вокзалі стріли делеґації від ріжних інституцій і сила народу, що ві-
тав його голосними вигуками - “слава”. З вокзалу Лисенка повіз Вол. Шухевич до себе, 
а ми з Єфремовим поїхали до готелю. Не буду описувати тих ґрандіозних концертів, які 
впоряджені були у великому театрі та в інших помешканнях в честь Лисенка, в ложу 
якого запрошувано було й нас. […] На бенкеті в честь Лисенка була величезна кіль-
кість народу, безконечне число промов, на які врешті відповідав і Лисенко дуже коро-
тенько, бо промовець з його був слабенький. Після одвітної промови Лисенка почалися 
промови в честь нас, представників з України, що сиділи всі троє коло Лисенка. […] 
Єфремов теж відмовився, бо тоді він ще не звик публічно говорити; зоставалося відпо-
відати мені, але я промовець ще слабший за Лисенка і ніколи не промовляв прилюдно 
[…] Нічого було робити, і я мусів встати і сказати кілька слів про те, що як колись Січ 
давала захист у себе всім, незадоволеним порядками на Україні, так тепер Галичина 
дає притулок нашому письменству, яке колись послужить до відродження нашої нації, 
і закінчив словами, що ми виховалися в країні, де “від молдаванина аж до фіна, на 
всіх язиках все мовчить”, а тому я не звик говорити публічно»103.

Відомий галицький громадський діяч Олександр Барвінський вважав, що 
цей ювілей, гучно відбутий у залі Львівської філармонії, у присутності не лише 
українців, але й визначних представників польської суспільності, «дав нагоду та-
кож широким кругам не тілько нашого, але й польського народу пізнати Батька 
української музики, єго твори і духа української пісні і думи. Сей ювілей був гли-
боким поклоном усеї України-Руси перед геніяльним митцем, котрого видав наш 
нарід, а при тім прилюдним і всенародним признанєм величезних заслуг ювілята 
і єго творчости»104.

Стосовно значення цієї події у піднесенні статусу української культури в Австро-
Угорщині, С. Єфремов вважав, що «ювілей підігрів громадські настрої в Галичині 
і притяг деяку вагу навіть польських, взагалі холодно-ворожих та байдужих, кру-

102  Турянська О. Лисенко і Галичина. URL: http://www.galychyna.if.ua/publication/culture/lisenko-
i-galichina/

103  Чикаленко Є. Спогади 1861-1907). Нью-Йорк, 1955. С. 331-335.
104  Див.: Барвінський О. Спомини про Миколу Лисенка / Барвінський О. Спомини з мого життя. 

Частина перша та друга / Упор. А. Шацька, О. Федорук; ред. Л. Винар, І. Гирич. Нью-Йорк; Київ: 
Смолоскип, 2005. С. 405.
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гів…»105 На Різдво святкували ювілей Лисенка у Києві, і це знову був 
«тріумф в инших, менш, може, блискучих, але глибших формах», і ця подія 

прикувала «загальну увагу до українства. Це був немов дальший протяг полтав-
ського свята, але без адміністративного вже втручання. Говорили сміливо про 
відродження українського народу, висловлювали надії, що не за горами вже ясне 
сонце для нього… Другий за такий короткий час перегляд українських сил вдав-
ся якнайкраще і бадьорі тільки міг збудити думки»106. Велику роль відігравала 
особа самого ювіляра, що в силу особливостей своєї чарівної вдачі був улюблен-
цем громадянства і природнім чином ставав об’єднуючим центром «усіх україн-
ців». Отже, в даному випадку «особисте тут щасливо поєдналось з громадським, 
і в цілому Лисенків ювілей значно підняв духа й полегшив тяжку російську ат-
мосферу - єднанням з Галичиною та ознаками прокиду серед громадянства»107.

У Києві ювілейні свята розпочалися 19 грудня 1903 (за ст. ст.) (1 січня 
1904 за н. ст.) у театрі Берґоньє. Трупа Саксаганського і Садовського постави-
ла оперу «Чорноморці». Після вистави було виконано кантату «Б’ють пороги», 
а далі вся трупа вітала ювіляра й піднесла йому срібний вінок. 20 грудня у 
великій розкішній залі «Купеческого собрания» відбулася центральна части-
на київських свят, яких улаштування взяло на себе «Київське Літературно-
Артистичне Товариство», членом якого був і сам ювіляр та й багато київських 
українців. Перед 8-ю годиною вечора велика зала була переповнена гостями, 
зібраними з усіх кінців України. Особливу увагу звертали на себе селянські 
делегати з Галичини та Буковини у своєму  мальовничому народному одязі. 

«В чарівному вбранні, в яке зодягла її твоя мистецька рука, - констатувалось в 
адресі від київського видавництва “Вік”, - українська пісня народня розійшлася 
поміж усіма слов’янськими народами й навіть по-за межами Слов’янщини, всіх 
чаруючи своєю красою, у всіх викликаючи симпатії до України, усім розповіда-
ючи про народ, який під сірою вбогою свитиною викохав-виносив ту голосну та 
правдиву, як господа слово мелодію. На Україні ж ця пісня, поруч з нашою лі-
тературою, стала міцним та дужим фактором культурного розвитку: вона будить 
національну свідомість, незнаними, таємними стежками доходить до найчерстві-
шого серця, вона, ця пісня, як і слово, на сторожі коло “малих отих рабів німих”, 
усім розказує-вимовляє: “чия правда, чия кривда й чиї ми діти”. Чарівний голос 
твоєї пісні, любий наш Бояне, всіх кличе-пориває до праці на користь рідної кра-
їни, до боротьби за права пригнобленого люду, за волю та щастя усіх безталан-
них та лихом прибитих... “Пісня до правди доходить”, як промовляє наш народ, а 
твоя пісня тим і велика, що в кожній непокаліченій душі будить любов до рідного 
краю та його безталанного народу»108.

 Така оцінка наближала до розуміння масштабу національного значен-
ня Лисенка, його дійсної ролі у справі «національного відродження».

С. Єфремов докладно описав перебіг лисенківського свята у статті 
«Торжество украинской песни» (Киевская старина. 1904. Т. 84. Кн. 1, січень):

105  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 546.
106  Там само. С. 547.
107  Там само. С. 547.
108  Цит. за: Новицький О. М. В. Лисенко в світлі відносин до нього сучасників на Україні. Збірник 

Музею діячів науки та мистецтва України. Том І, присвячений Миколі Лисенкові. (Збірник Історично-
філологічного відділу Всеукр[аїнської] академії наук № 94). Київ, 1930. С. 117-122.
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3.1. Свята та ювілеї. Посвяти на пошану діячів національної культури

«Истекший год ознаменовался не одним только праздником украинской литерату-
ры, выразившемся в постановке памятника ее творцу и начинателю на месте его жизни 
и деятельности; близким к своему значению к этому событию является также и другое 
торжество, имевшее место в самое последнее время, - торжество нашей песни и музыки 
по случаю 35-летняго юбилея славной деятельности Н. В. Лисенка. Украинская лите-
ратура и народная песня в лице своих представителей получили на двух упомянутых 
торжествах полное признание со стороны общества и показали, с одной стороны, свою 
глубокую жизненность, а с другой - обнаружили также тесное единение и солидарность 
с интересами того народа, из недр которого они вышли. Очевидно - «не бездарна та при-
рода, не погиб еще тот край», которые выдвигают из своей среды таких деятелей, как 
И. П. Котляревский й Н. В. Лисенко, и если первый является отцом украинской литера-
туры, то второго по справедливости можно назвать отцом украинской музыки.

Юбилейные торжества в честь Н. В. Лисенка, подвести итог которым имеет це-
лью настоящая заметка, распались на две части. В то время, как центром их сам со-
бою должен был сделаться Киев, в котором протекла почти вся жизнь и деятельность 
заслуженного юбиляра, в то время, как в Киеве к юбилею начали заблаговременно 
готовиться, - закордонная Украина (Галичина и Буковина) также пожелала принять 
самостоятельное участие в юбилейных торжествах, чтобы хотя таким образом выразить 
глубокую признательность и благодарность своему любимому композитору, трудами ко-
торого наши закордонные братья наравне с украинцами пользуются уже ровно 35 лет»109. 

Як бачимо, С. Єфремов логічно пов’язував у своїй пресовій візії ювілеї двох ви-
датних діячів української культури - І. Котляревського та М. Лисенка, розглядав їх 
як репрезентантів різних поколінь, але однаково причетних до творення національ-
них культурних традицій: один зачинатель нової української літератури, інший - 
«батько» української професійної музики.

Значення творчості М. Лисенка в процесах націєтворення добре усвідомлюва-
ли й інші видатні представники генерації «Молодої України». Один із інтелекту-
альних лідерів покоління 1880-х рр., Іван Франко наступним чином висловився в 
листі до маестро в грудні 1903 р.: «Ваше ім’я зв’язане нерозривно з відродженням 
української пісні, української музики. Ви, як ніхто перед Вами або обік Вас, вникну-
ли глибоко в ту душу нашого народного генія, окрилили нашу народну пісню своїм 
талантом і рознесли її славу широко по Слов’янщині. Та не досить того: Ви сотво-
рили нашу національну музику, і ім’я Ваше, осяяне всіми чарами рідних мелодій, 
стоятиме повік високо в ряді творців, у ряді тих, що підносять душу своїх сучасних 
понад буденність, в ряді тих майстрів живих типів, що вміють однаково зрозуміло 
говорити до своїх людей і всіх поколінь»110.

Ювілей М. Лисенка мав широкий розголос в різних містах України, зокре-
ма, в Чернігові. Диригентом ювілейного концерту в Києві запросили уродженця 
Чернігівщини та керівника місцевого хору, композитора Олександра Леонтійовича 
Горєлова (1868-1937). Принагідно до свята він написав кантату на слова Михайла 
Петровича Старицького (1840-1904) «На честь і славу Лисенку». Члени чернігівсько-
го музично-драматичного гуртка надіслали ювілянту вітальну адресу, автором якої 
був М. М. Коцюбинський111.

109  Ефремов С. Торжество украинской песни. Киевская старина. 1904. Т. 84. Кн. I. [Отд. 1.]. 
С. 141-154.

110  Лист І. Я. Франка до М. В. Лисенка від 6-7 грудня 1903 р. (№ 206) / Франко І. Зібрання творів 
: у 50 т. Т. 50: Листи (1895-1916) / Ред. М. Д. Бернштейн; упоряд. та комент. М. С. Грицюти та ін. Київ 
: Наук. думка, 1986. С. 235.

111  Самохіна Н. «Там я мав видатний успіх, успіх не тільки артистичний, але і національно сві-
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Розділ ІІІ. «Винайдення традиції» та творення «місць пам’яті»...

Крім ювілейних свят, українське громадянство склалося й на грошовий дар. 
Був зібраний спеціальний ювілейний фонд (за даними «Киевской старины», на 
травень 1904 р. він становив 7413 крб. 79 коп.). Гроші збиралися як подарунок, але 
Лисенко не використав їх на купівлю нерухомості (як спочатку пропонувалося в 
проекті), а заснував власну Музично-драматичну школу, першим директором якої 
й став. Та школа (на Великій Підвальній вулиці, 15) була на Наддніпрянській 
Україні до 1917 р. першою й єдиною національно-українською за сутністю (хоча 
мовою навчання мусила бути російська). В ній викладав сам М. Лисенко (форте-
піано), драматичним відділом керувала Марія Старицька. Співи певний час ви-
кладав відомий український співак Олександр Мишуга. Крім того, кобзар Іван 
Кучугура-Кучеренко навчав грі на бандурі. Заходами Олександра Бородая зало-
жено було при школі музей українських народних музичних інструментів. 

Л. М. Старицька-Черняхівська, подавши у споминах про М. Лисенка опис 
«урочистого ювілею», підкреслила, що відтоді, як на гроші, зібрані громадянством, 
Микола Віталійович заклав власну музично-драматичну школу, це «значно поліп-
шило його матеріальний стан» і, головне, позбавило його прикрої залежности від 
начальниць Інституту шляхетних дівчат, де він викладав, та випадковості заро-
бітку від приватних лекцій. «І справи музично-драматичної школи одразу пішли 
добре завдяки його авторитету як музичного педагога і взагалі завдяки тій пиль-
ності і художній гідности, яку вніс Микола Віталійович у справу школи». Людмила 
Михайлівна підкреслювала: через те що там було організовано відділ української 
драми (поряд із дозволеним міністерством внутрішніх справ відділом російської 
драми), а також тому, що там запанувала одразу «українська атмосфера», то це 
дійсно була «перша на Україні українська школа»112. Серед випускників школи 
були відомі музиканти К. Стеценко, О. Кошиць, артистка-декламаторка Наталія 
Дорошенко, письменник Вартоломей Євтимович й інші. По смерті засновника 
школа отримала його ім’я: «імени М. Лисенка», а директором її стала донька не-
біжчика Маріанна Лисенко, яка закінчила курс Московської консерваторії. Школа 
проіснувала в такому вигляді до 1918 р., коли її було перетворено на Державний 
музично-драматичний інститут імені М. Лисенка, що проіснував до 1934 р.

Ювілей викликав появу численних видань. З нагоди 35-літнього ювілею 
М. Старицький надрукував докладні спогади про М. Лисенка в «Киевской ста-
рине» (1903. Т. 83. Кн. 12. С. 441-482), які вийшли окремою відбиткою 1904 р.113. 
М. Старицького та М. Лисенка пов’язувала тісна дружба з дитинства. Спогади 
містять багато цікавих родинних подробиць; що важливо, автор з’ясовує витоки 
національного світогляду композитора та його громадянської позиції: «сила пере-
конань», що дала «залізну волю», «палка любов до батьківщини», «глибокий патрі-
отизм, для котрого Лисенко пожертвував усім - матеріальним успіхом, славою й 
навіть особистим щастям, піднімають його біографію до загальнолюдського інтер-
есу і по справедливості ставлять його в лави героїв людського духу»114. Лейтмотив 
щодо несумісності у випадку М. Лисенка професійної кар’єри й матеріальної виго-

домий…» (До 175-річчя від дня народження М. В. Лисенка). Сіверянський літопис. 2017. № 1-2. С. 254.
112  Старицька-Черняхівська Л. Спогади про М. В. Лисенка / Старицька-Черняхівська Л.М. 

Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари. Київ : Наук, думка, 2000. С. 778. Також див.: Лисенко О. 
Про Миколу Лисенка. Спогади сина. Київ : Рад. письменник, 1967. С. 87-99.

113  Див.: Старицький М. К биографии Н. В. Лысенка (Воспоминания) / Старицький М. Твори в 
шести томах. Т. 6: Оповідання. Статті. Автобіографічні твори. Вибрані листи. Київ : Дніпро, 1990. 
С. 381-421.

114  Старицький М. К биографии Н.В. Лысенка (Воспоминания). С. 421.
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ди в просторі імперської культури, українського патріотизму й громадської активності 
у розбудові національної культури зустрічаємо також в інших публікаціях сучасників, 
присвячених видатному композиторові .

Російська преса також помістила нотатки про видатного музиканта, так само, як 
і українські часописи в Галичині й Буковині, описувала святкування ювілею у Львові 
й Чернівцях. Відомий бібліограф та діяч Одеської громади Михайло Комаров подав у 
«Киевской старине» (1904, т. 84, кн. 1, січень) найповніший біобліографічний покажчик 
праць М. Лисенка та матеріалів про нього (до 1903 р.). 

Син Лисенка, Остап, назвав згодом у споминах цю подію «святом української про-
гресивної культури» й відтворив враження Миколи Віталйовича та власні від перебігу 
ювілею в Києві й Петербурзі, пригадавши також концерти в Україні і інших містах 
(наприклад, в Баку). «Щасливим, пам’ятним ввійшов у життя батька 1903 рік. Ювілей 
показав йому, як любить і шанує його народ, надав бадьорості, наснаги і віри в свої 
сили» 115.

Чому дійсно такий широкий розголос мав 35-річний ювілей творчої діяльності М. 
Лисенка та яким було його реальне місце в розбудові «українського проекту»? Чому 
так детально висвітлював його в пресі С. Єфремов та згадували у своїх розповідях про 
минуле українські діячі різних спрямувань? Концептуальне пояснення «культурного 
коду» такого роду подій знаходимо в працях сучасних теоретиків націй та націоналіз-
му. Так, Ентоні Сміт зауважує, що в добу «масової націоналістичної мобілізації» (цей 
термін він вживає для новітньої доби, стосовно ж початку ХХ ст. більш доречно вжива-
ти назву «організаційний етап» національного руху) відбувається так зване «перепри-
власнення своєї культури». Процес народнокультурної мобілізації, розпочавшись із по-
вернення «стародавньої етноісторії», плекання самобутності, почуття власної гідності, 
шанування мови як «самобутнього символічного коду», логічним чином поширюється й 
на інші сфери - музичне мистецтво, танець, кіно, малярство, скульптуру й архітектуру, 
національне привласнення краєвидів, історичні монументи й музеї, конструювання 
національної політичної символіки й міфології. «Візуальні мистецтва й музика мали 
особливе значення в кристалізації самобутніх національних образів і їхньому поши-
ренні на більшу аудиторію»116.

У добу українізації продовжувалося, хоча й іншими засобами та іншими людьми, 
творення лисенківського комеморативного канону. Так, 1927 р. у Києві Музеєм україн-
ських діячів науки та мистецтва Української Академії наук117 було влаштовано вистав-
ку «М. Лисенко, життя його і творчість», з використанням документів про М. Лисенка, 
що з’явилися після 1904 р.118 У каталозі зафіксовано всі вітальні адреси, вінки та інші 
знаки пошани до ювіляра, про які згадував С. Єфремов у статті «Торжество украинской 
музыки». 

На науковому засіданні, присвяченому Лисенкові, виступили віце-президент 
115  Лисенко О. Про Миколу Лисенка. Спогади сина. Київ : Рад. письменник, 1967. С. 87.
116  Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху. Київ : Ніка-Центр, 2013. С. 97.
117  У 1924-1930 рр. директором музею був історик мистецтва і архітектури, шевченкознавець, 

академік ВУАН, голова Всеукраїнського археологічного комітету ВУАН О. Новицький; у 1930-1934 рр. 
- історик, літературознавець, перекладач Є. Рудинська. Музей побудував постійну експозицію, влаш-
товував виставки, присвячені М.Лисенку (1926 і 1928), Ганні Барвінок, М. Коцюбинському, І. Нечую-
Левицькому, Д. Щербаківському (усі - 1928 р.), «ВУАН на сучасному етапі» (1932 р.); здійснював зби-
ральницькі експедиції; видав перший том музейного «Збірника», каталоги виставок М. Лисенка і 
М. Коцюбинського.

118  Каталог виставки, присвяченої Миколі Лисенкові: з нагоди 85-ліття з дня його народження і 
15-ліття з дня смерті; 1842-1912-1927 / Укр. акад. наук, Музей укр. діячів науки та мистецтва. У Київі: 
[б. в.], 1927. 40 с.
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ВУАН С. Єфремов (зі вступним словом), К. Квітка, Олена Пчілка, Л. Старицька-
Черняхівська та М. Садовський. Було підготовлено до друку «Збірник Музею діячів 
науки і мистецтва України». Серед упорядників і редакторів цієї праці був і академік 
С. Єфремов. Але ДПУ якраз розпочало розгортати справу СВУ, Єфремов був заарешто-
ваний, політична атмосфера змінилась, і тому серед офіційних авторів видання пріз-
вища його не знаходимо. Текст Єфремова («З Лисенком до Галичини (З споминів і но-
таток)», який був вилучений з цього збірника, зберігся у рукописному відділі Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. Його надрукував 
Сергій Білокінь119.

М. Грушевський у відзиві, який планував розмістити у випуску ІІ часопису 
«Первісне громадянство та його пережитки на Україні» за 1930 р.120, писав: «Збірник 
сей зложено ще в 1927 р. з нагоди 15-ліття з дня смерті М.В. Лисенка, одночасно з 
комеморативною виставою, спорудженою тоді тим же Музеєм. Але з призбираних тоді 
статей тільки частина вийшла в сій книжці, тим пояснюється деяка неповність її змі-
сту»121. Крім фахових музикознавчих студій Климентія Квітки та Дмитра Ревуцького, 
в збірнику була присутня публікація музикознавця й бібліографа, академіка Олекси 
Новицького (1862-1934), з ретроспективним поглядом на ювілей 1903 р. О. Новицький 
майже без застережень висловлює власне бачення знаменитої події, в тексті зустрі-
чаємо типове намагання для діячів науки й культури тієї доби органічно поєднати 
сучасність і недавнє-минуле:

«Звичайно вважають суд сучасників невірним, пристрасним: для безсторонньої оцін-
ки треба бути поза тими впливами, під якими творив автор.

У звичайних умовах це так і є. Але не так воно в даному разі, коли цілий народ, у всіх 
своїх верствах, висловлює одну і ту саму думку, висловлює її при кожній нагоді беззмінно, 
а з таким ото самим випадком ми й стріваємось, коли мова мовиться про М. В. Лисенка.

“Батько”, “батько української музики”, “творець національної музики”, „“кобзар»”, 
“кобзар над кобзарями”, - от ті епітети, які ми здибаємо на кожному кроці, коли перегляда-
ємо ту незчисленну силу адрес, що їх з усіх кутків України надсилали до Лисенка на його 
ювілеї. Сюди приєднуються ще деякі більш загального значіння епітети, як “Орфей”, “Боян 
нового времени”, “Гетьман пісні”, “володар звуків” і т. ин., але це не міняє картини, - погляд 
на його все ж лишається той самий, - як на національного артиста, що відродив і розпов-
сюдив нашу народню пісню, дав їй сучасну обробку, познайомив з нею не тільки різні кола 
нашого громадянства, але й чужих, далеко по-за межами України, людей.

Раз у раз ми зустрічаємося з поглядом, що на полі української музики він був тим, 
чим був Шевченко на полі української літератури… 

З Шевченком зв’язувало Лисенка ще й те, що він стільки зробив музичних інтерпре-
тацій на твори Шевченка… Ще ім’я його зв’язувалося з ім’ям Ів. Котляревського, але це 
єдиний раз і зробило “Українсько-Руське Драматичне Товариство”, що само носило ім’я 
Котляревського»122. 
119   Білокінь С. Спогади С. Єфремова про М. Лисенка. Український музичний архів: Документи 

і матеріали з історії української музичної культури. Вип. 1. Київ : Центрмузінформ, 1996. С. 177-188.
120  Підготовлений до друку випуск так тоді й залишився у рукопису. Нещодавно текст оприлюд-

нений О. Юрковою в багатотомному зібранні творів М. Грушевського.
121  Грушевський М. С. [Рец.]: Збірник Музею діячів науки та мистецтва України. Том І, присвя-

чений Миколі Лисенкові. Збірник Історично-філологічного відділу Всеукр[аїнської] академії наук № 
94. Київ, 1930, 178 с. / Грушевський М. С. Твори: у 50 т. / редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. 
Львів : «Світ», 2015. Т.10. Кн. 2. / Упоряд., комент., передм. О. В. Юркова. С. 357. 

122  Новицький О. М. В. Лисенко в світлі відносин до нього сучасників на Україні. Збірник Музею 
діячів науки та мистецтва України. Том І, присвячений Миколі Лисенкові. Збірник Історично-
філологічного відділу Всеукр[аїнської] академії наук № 94. Київ, 1930. С. 117-118.
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3.1. Свята та ювілеї. Посвяти на пошану діячів національної культури

Усі ці адреси, зазначав О. Новицький, підкреслювали декілька моментів у 
діяльності М. В. Лисенка, а саме те, що він зібрав народну пісню, гармонізував 
її й розповсюдив не тільки між різними верствами населення, але й поза межа-
ми України; глибоко спізнав її, створив власну національну традицію класичної 
музики. Нарешті, підкреслювалося його значіння, як музичного виконавця і як 
педагога123. 

«Отже ми бачимо, як з усіх кутків України, від усіх кол, починаючи з артистів та 
вчених і кінчаючи селянами й робітниками нісся той самий поклик, та ж сама оцінка 
трудів і духового образу Миколи Віталієвича Лисенка, що дійсно все життя своє при-
святив свойому рідному народові, своїй рідній Україні, мріючи ввесь час про її свобо-
ду, до якої не довелося йому дожити. Зате слава його далеко пережила його, й тепер 
якраз здійснилися слова з адреси Тернопільської громади: “Буди ж дальше, - читаємо 
там, - могутній володарю душ наших, надії Твого поневоленого люду, а коли звук спа-
даючих кайданів достроїться побідним тоном до Твоєї невмираючої пісні - тоді вільний 
русько-український народ з подякою згадає Тебе одного з найбільших творців своєї 
свободи”.

І дійсно, час настав, кайдани спали, й ми вільно змогли згадати його як вистав-
кою, так і цим збірником»124.

Як бачимо, висновки О. Новицького в сутності своїй збігаються з єфремов-
ськими конотаціями зі статті «Торжество украинской песни» та посвятах пам’яті 
М. Лисенка. І це не випадок. Це свідчення, що С. Єфремов своїми актуальними 
пресовими публікаціями, висвітлюючи ювілейні події в контексті формування 
української ідентичності, дієво й ефективно впливав на формування колективної 
пам’яті сучасників.

Думки, суголосні викладеним у праці О. Новицького, розвинув до 100-річ-
ного ювілею М. Лисенка колишній діяч Полтавської громади, співзасновник 
Української демократично-хліборобської партії Віктор Андрієвський (1885-1967). 
Використавши усі доступні йому в еміграції джерела, він переконливо писав: 

«Робота Лисенка мала величезний вплив і значення для українського громадян-
ства обабіч Збруча. Насамперед його збірники українських народних пісень зробили 
велике діло для піднесення культурно-музичного рівня і національної свідомости се-
ред української інтелігенції». … «Дехто каже, що Лисенко для українців - музика та-
ких заслуг і такої вартости, як Гріґ для норвежців, Ваґнер для німців, Сметана для 
чехів, Монюшко для поляків. Але в дійсності для нас значення Лисенка далеко більше. 
Бо згадані музики творили для свого народу в історичних обставинах далеко більш 
сприятливих, вони творили для народів державних, або таких, що хоч у той час і не 
мали власної держави, так мали свою інтелігенцію, свої традиції знані й шановані 
у світі - словом для народів, які жили в умовах європейської дійсности. Лисенко ж 
музика-громадянин творив для народу, забутого у широкім світі, майже незнаного, об-
грабованого зі своїх історичних традицій - навіть зі свого власного імени - народу, що 
сам уже майже втратив пам’ять про свою власну історію, втратив свою вищу верству і 
жив, або, краще сказати, животів в умовах російської дійсности. Лисенко був одним із 
тих «будителів», що показав українському народові його вартість і його справжнє місце 
серед інших може і щасливіших народів»125.
123  Там само. С. 122.
124  Там само.
125  Андрієвський В. Микола Лисенко: в соту річницю народження, 1842-1942. Львів : Укр. вид-во, 
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Трансформація комемораційного канону Миколи Лисенка, в принципово ін-
шому контексті, з іншими акцентами та мотиваціями, продовжується у наш час. Так, 
композитор, піаніст, громадський діяч Андрій Бондаренко на сайті «Український 
інтерес», порушуючи питання адміністративно-примусового втручання в творчу 
долю одного з нащадків Лисенка, у публікації «Чи тепер Микола Лисенко став би 
зіркою» (24.03.2018) пропонує згадати 90-ті рр. XIX ст. та відповісти на питання 
«Чи зміг би Микола Лисенко здобути визнання, якби тодішня Україна нагадувала 
сучасну?», тобто якби Київ був настільки ж русифікований і корумпований, як за-
раз, якби люди замість Шевченка читали би «Вєсті», а замість вертепів дивилися 
б «95-й квартал», а градоначальники тільки й зацікавлені були би ліпити хмаро-
чоси на місці затишних парків? І дає не занадто втішний коментар: «Напевно, не 
зміг би». Як і, згодом, Леонтович. Українська музика просто не відбулася б, бо за 
законами ринку переміг би щедро підтримуваний сусідньою державою російський 
ширвжиток. «Тому, згадуючи Миколу Лисенка-старшого, віддамо пошану і нашим 
предкам-киянам, які на відміну від багатьох із нас, цінували українську пісню і 
український театр, підтримували високе мистецтво морально і матеріально, спіл-
кувались між собою українською навіть попри те, що української держави як такої 
ще не існувало»126. Порівняння пострадянської дійсності з подіями сторічної дав-
нини виглядає повчальним. І це одна із алюзій лисенківського комемораційного 
канону.

Наступною подією, яка мала громадський резонанс та теж може розглядати-
ся як один із кроків у розбудові «українського проекту», був ювілей видатного 
українського письменника Івана Нечуя-Левицького (грудень 1904 р.)127. У 
його життєвому світі виразно простежується зв’язок і протидія поколінь. Сам він - 
представник покоління «українських шістдесятників». «Людина 1840-х» П. Куліш 
сприяв його першим публікаціям і одним із перших привітав талант письменника 
(«Слівце од видавництва» до львівського видання «Повістей» Нечуя 1872 р.). Так 
само високо десять років потому оцінив його й М. Костомаров (див.: Огоновський О. 
Історія літератури руської. т. III, ч. I, с. 694). І з такою славою для себе й користю 
для рідного краю працював Нечуй майже 30 літ (від кінця 1860-их рр. до 1890-их 
включно), збагативши українську літературу цілою низкою видатних творів. 

І. Нечуй-Левицький безумовно належав до кола «значущих Інших» Сергія 
Єфремова. Його окремі твори були чинниками соціалізації юнака, який щой-
но «ставав на дорогу». І не одного його. Так, І. Гирич, проаналізувавши свідчен-
ня П. Куліша, М. Костомарова, В. Антоновича, М. Драгоманова, Є. Чикаленка, 
1942. С. 29.

126  Бондаренко А. Чи тепер Микола Лисенко став би зіркою. URL: https://uain.press/blogs/andrij-
bondarenko-chy-teper-mykola-lysenko-stav-zirkoyu-764458

127  Справжнє прізвище - Левицький (13 листопада 1838, м. Стеблів, Канівський повіт, Київська 
губ. - 2 квітня 1918, Київ). Із сім’ї священика. Прозаїк, драматург, перекладач, педагог, магістр бого-
слов’я (1865). Отримав духовну освіту (в училищі, семінарії та Київській духовній академії, 1861-1865 
рр.). Викладав російську мову, історію і географію в Полтавській духовній семінарії (1865-1866) та в 
гімназіях міст Каліш, Седлець і Кишинев (1866-1884) у Царстві Польському. Від 1885 р. - у відставці; 
жив у Києві, займався літературною працею, яку розпочав ще 1865 р. Через цензурні утиски біль-
шість своїх творів опублікував у Галичині. Автор класичних повістей («Дві московки», «Рибалка Панас 
Круть», 1868; «Причепа», 1869; «Микола Джеря», 1878; «Кайдашева сім’я», 1879), романів («Хмари», 
1874; «Над Чорним морем», 1890; «Князь Єремія Вишневецький», 1897, опубл. 1932), оповідань, чис-
ленних науково-популярних нарисів на історичні теми, публіцистичних, літературно-критичних і мо-
вознавчих праць. Перекладач Біблії (разом із П. Кулішем та І. Пулюєм) і казок М. Салтикова-Щедріна. 
Наприкінці життя Левицький жив майже у злиднях, у маленькій квартирі на Пушкінській вулиці, 
лише влітку виїздив до родичів на село або в Білу Церкву. Останні дні провів на Дегтярівці, у так зва-
ному «шпиталі для одиноких людей», де помер без догляду.
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М. Грушевського, О. Лотоцького, С. Єфремова стосовно їхньої лектури, виокремив 
назви книжок та видань, які насамперед спричинилися до формування їхньої 
української самоідентифікації. Серед них були «Енеїда» І. Котляревського, поезії 
Т. Шевченка, статті М. Костомарова, журнали «Основа» та «Киевская старина», по-
вісті І. Нечуя-Левицького і передусім його «Хмари», що, безперечно, впливали на 
формування світогляду молоді в дусі народолюбства128. В уманській бурсі Сергій 
прочитав «Кайдашеву сім’ю», «Дві московки», «Бабу Параску та бабу Палажку», у 
семінарські роки, на початку 1890-х, «Хмари» та інші повісті Нечуя.

У споминах «Про дні минулі» Єфремов згадує про першу зустріч із улюбленим 
письменником - було це, мабуть, наприкінці 1892 р. Батьки Сергія, як виявилось, 
теж знали його замолоду. Враження були такі: 

Левицький «з усіх письменників, що я знав, найменш скидавсь на оракула чи 
глашатая неземних істин», а мова господаря його просто вразила - «вперше почув я 
чисту, образну, бездоганну українську мову в Київі… І я полюбив цього маленького 
симпатичного дідуся з першого ж побачення і завжди почував до його якусь інтимну 
близкість - і тоді, коли він вітав мене з першим моїм дебютом на літературному полі, і 
тоді навіть, коли він добродушно, але уперто обстоював свою фантастичну граматику… 
Серце не держало зла проти його… Але особисто він не підійшов до того ідеалу образу 
письменника, який я був намалював у своєму юнацькому серці»129. 

С. Єфремов пригадує ще два візити - один з гуртом колядників 1903-го, 
другий - по ювілеї Нечуя року 1904-го, бо випадково він не був у Київі під 
час святкування й привітав його вже на квартирі, а ювіляр сам розповів йому 
подробиці ювілею. Але, зауважує Єфремов, «видко було, що вже не його час 
наставав - час, який инших вимагав борців, а йому особисто міг саму гризоту 
принести та розчарування… І майже не цілих останніх тридцять років його 
життя вага була вся в минулому, а він цього не розумів і акуратно писав нові 
речі, вже нікому не потрібні, так само акуратно поправляв на гірше старі й 
був живим образом боротьби поколіннів»130. Ці думки С. Єфремов розвинув у 
монографії «Іван Левицький-Нечуй» (Київ : Слово, 1924. 190 с.).

За свідченням І. Франка, першим його враженням від зустрічі з Нечуєм 
у 1885 р. було почуття якоїсь диспропорції. «Читаючи його оповідання, подив-
ляючи широкий розмах його руки, широкі контури його малюнків, я уявляв 
собі їх автора сильним, огрядним мужчиною, повним життєвої сили й енер-
гії...». Насправді ж Франко побачив перед собою «невеличкого, сухорлявого, 
слабосилого чоловіка, що говорив теплим і щирим, але слабеньким голосом, 
завжди жалівся на якусь шлункову слабкість, ходив помаленьку дрібними 
кроками і взагалі справляв враження пташини, вродженої в клітці і привик-
лої жити в клітці», так що «пустіть її на вольне повітря, то вона пофуркає, 
пофуркає і вернеться назад до своєї клітки...»131 Дійсно, життя письменника, 
особливо після виходу його на пенсію після завершення викладацької пра-
ці, було тихе й скромне, небагате на зовнішні події. Проте 35-літній ювілей 
творчої діяльності, коли українське громадянство вперше прилюдно вшану-

128  Див: Гирич І. Українські інтелектуали... С. 196-197.
129  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 371-372.
130  Там само. С. 373. Також див. с. 569-570.
131  Див.: Франко І. Ювілей Івана Левицького (Нечуя) / Франко І. Зібрання творів: у 50-ти т. Київ: 

Наук. думка, 1982. Т. 35. С. 370-376.
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вало свого відомого повістяра, стало для нього визначною подією. С. Єфремов пи-
сав у «Киевской старине»: 

«В декабре прошлого года украинское общество праздновало 35-летний юбилей 
одного из выдающихся своих писателей - Ивана Семеновича Левицкого. Редкое лицо 
среди современных украинских деятелей пользуется такою широкою и вполне заслу-
женною популярностью на Украине, как автор бессмертных «бабы Параски та бабы 
Палажки», «Кайдашевої сім’ї», «Старосвітських батюшок і матушок» и многих других 
произведений, и потому юбилей его объединил всех представителей украинского об-
щества, сошедшихся на юбилейном торжестве в Киеве, чтобы «едиными устами и еди-
ным сердцем» чествовать любимого писателя. Но и помимо чисто литературных за-
слуг, мягкая, симпатичная, отзывчивая личность его, стоящая вне всяких партийных 
споров и личных счетов, много способствовала этому единодушию, проявившемуся на 
юбилейном чествовании»132. 

Єфремов вважав, що ювілей Нечуя розглядався як привід для публічного ви-
ставлення українських домагань, передусім свободи слова та преси, отже його й 
було одсвятковано «прилюдно великим - першим чисто українським - бенькетом… 
Мені оповідали потім, що бенькет вийшов дуже гарним та імпозантним, а сам юві-
лят, мов дитина, радів численним привітанням…»133. 

У літературно-критичному нарисі «Бытописатель пореформенной Украины 
(К 35-летнему юбилею литературной деятельности И. С. Нечуя-Левицкого)» 
(Киевская старина. 1905. Т. 88. Кн. 1) С. Єфремов подав розгорнуту характеристи-
ку його творчості: 

«По характеру своей деятельности И. С. Левицкий вообще занимает особенное, 
исключительное место среди украинских деятелей. Натура в высшей степени спокой-
ная, уравновешенная, он был свободен в своей деятельности от той неровности и нерв-
ности, какой отличались почти все другие наши выдающиеся писатели. В то время, как 
более страстные натуры беспомощно бились в тисках невозможных условий, кидались 
из стороны в сторону, размениваясь часто на мелочи - И. С. Левицкий твердо шел в 
одном направлении, систематически работая, регулярно производя на свет повесть за 
повестью, рассказ за рассказом, находя при том еще возможность служить народу и в 
качестве популяризатора и откликаясь иногда на злобы дня публицистическими про-
изведениями. Благодаря этому отсутствию нервности, в деятельности И. С. Левицкого 
почти незаметно перерывов, антрактов, которыми так богата деятельность других 
украинских писателей; на нем всего менее отразились общие неблагоприятные усло-
вия существования украинской литературы. Было время (вторая половина 80-х годов), 
когда он один из более крупных старых писателей появлялся пред украинской публи-
кой в России, и только по его произведениям читатели могли судить об украинской 

132  Ефремов С. Бытописатель пореформенной Украины (К 35-летнему юбилею литературной дея-
тельности И. С. Нечуя-Левицкого). Киевская старина. 1905. Т. 88. Кн. 1. [Отд. 1.]. С. 98.

133  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). С. 569. Див. також: Єфремов С. Вибране: 
Статті, наукові розвідки, монографії / Упоряд., передмова та прим. Е. Соловей. Київ, 2002. С. 422. Свій 
погляд на ювілей Нечуя подає М. Тарнавський (Тарнавський М. Нечуваний Нечуй. Реалізм в україн-
ській літературі / авторизований переклад з англ. Я. Стріхи. Київ : Лаурус, 2016. С. 63, 68-71), зазна-
чаючи: «Тридцятип’ятирічний ювілей творчості Нечуя 1904 року ще чіткіше показує, наскільки він 
був живою викопною пам’яткою» (с. 68). Слушною є думка канадського автора щодо значення ювілеїв 
у процесі націєтворення: «Багато років українська спільнота не минала жодної нагоди для широкого 
святкування, щоб об’єднати зусилля навколо просування української культури. Наймасштабнішим і 
найвідомішим заходом такого типу стало відкриття памятника Котляревському в Полтаві 1903 року, 
але й менші події багато важили, особливо в Києві» (с. 68).
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литературе. Можно с уверенностью сказать, что в данных пределах И. С. Левицкий все 
земное совершил, занял прочное место среди деятелей украинского народа и спокойно 
может оглядываться на пройденный путь.

Если украинская идея не заглохла окончательно в тяжёлые 80-ые годы, если мы 
теперь наблюдаем оживление среди украинского общества, распространение украинско-
го движения в ширь и в глубь, что, между прочим, отметил в одной из своих речей и сам 
юбиляр, то этим мы обязаны в значительной мере ему, давшему образец систематическо-
го, спокойного и неторопливого труда...

Далеко не все из написанного нашим писателем увидело свет в России: вышедшие 
до сих пор три тома собрания его сочинений («Повісті й оповідання») заключают в себе 
лишь незначительную часть его литературной продукции. Многое не допускается к печа-
ти, многое появляется с весьма значительными купюрами. Причина этого лежит в общих 
условиях существования украинской литературы, которое до сих пор носит все призна-
ки случайности, полу-признания и едва-едва терпится в самых ограниченных пределах. 
Ненормальность такого положения дел всеми сознана, и потому весьма удачной являет-
ся мысль, возникшая на юбилее И. С. Левицкого, просить у подлежащих сфер освобожде-
ния украинской литературы от того отношения к ней, которое, продолжаясь уже более 
40 лет (с 1863 года), особенно обострилось с 1876 г., когда издано было ограничительное 
распоряжение, известное под именем Lex Josephoviana. В этом смысле была составле-
на присутствовавшими на юбилейном торжестве соответственная резолюция. Повторяю 

- удачна и самая мысль, так как все общество должно, наконец, само взять в свои руки 
инициативу справедливого и удовлетворительного разрешения наболевшего вопроса, не 
сваливая всю его тяжесть на отдельных лиц; не менее удачно и приурочение этой мыс-
ли к юбилею одного из выдающихся украинских писателей, в течение всей своей жизни 
практически осуществлявшего ее своими единоличными усилиями и испытавшего на 
себе самом тяготу неудовлетворительной постановки украинского вопроса. Упомянутое 
ходатайство, имеющее вообще громадное общественное значение, служит вместе с тем и 
естественной данью уважения к заслугам любимого писателя, подчеркивая, с другой сто-
роны, все растущую солидарность различных кругов украинского общества - по крайней 
мере, относительно самого, быть может, больного вопроса нашей жизни. Если общество 
сумеет достигнуть отмены ограничений, созданных специально для украинской литера-
туры, то этим оно выразит лучшую признательность деятелям ее и крупнейшему среди 
них - И. С. Левицкому...»134. 

Цікаво порівняти єфремовський погляд на місце І. Нечуя-Левицького в проце-
сах конструювання української нації з концептуальною оцінкою, що її у 1905 р. сфор-
мулював Іван Франко:

«… Він був українцем і українським, виключно українським письменником тоді, 
коли многі його ровесники твердо вірили, що свобода і соціалізм знищать швидко всі на-
ціональні різниці [...] Він стояв на своїм становищі й тоді, коли з легкої руки Костомарова 
та Драгоманова пішов гуляти по Україні поклик до плодження якихось гібридів, … тоб-
то інтелігентів, які б для ширшого світу були росіянами, «русскими», а для «домашнего 
134  Ефремов С. Бытописатель пореформенной Украины (К 35-летнему юбилею литературной 

деятельности И. С. Нечуя-Левицкого). Киевская старина. 1905. Т. 88. Кн. 1. [Отд. 1.]. С. 98-116. Серед 
інших творів С. Єфремова, присвячених письменнику, див.: [Єфремов С.]. Нова повість Ів. Левицького. 
Літературно-науковий вістник. 1899. Т. VIІІ. Кн. 11. [Хроніка і бібліографія]. [І. Літературні вісті і 
уваги]. С. 118; [Єфремов С.]. [Рец.]: Іван Нечуй-Левицький. Криве дзеркало української мови. Cтр. 96 
in 8°. Київ, 1912. Украинская жизнь. 1913. Кн. 2. С. 105-107. Остання праця - це полеміка з приводу 
творення нової літературної української мови, зокрема, стилістики газетно-журнального жанру. Також 
див. відповідний розділ «Історії українського письменства» та мемуари С. Єфремова. У 2018 р. на дер-
жавному рівні 25 листопада відзначено 180 років з дня народження Івана Нечуя-Левицького.
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обихода», себто супроти українського мужика - українцями. І власне в пору найживішої 
пропаганди сього неприродного і глибоко неморального поклику Іван Левицький, мов 
нічого й не бувало, творив повісті, призначені зовсім не для мужика або не виключно для 
мужика, а для «всесословної» української нації, для українських інтелігентів, таких, яких 
бачив, може, очима свого духа в будущині, в народження яких вірив, вірячи в живучість 
і суцільність своєї нації. Левицький був у важку, войовничу, заогнену пору тим, чого в 
таку пору і найрозумніші не розуміють - був артистом, творцем живих типів і більше ні-
чим. В тіснім зв’язку з характером творчості Ів. Левицького стоїть його мова. Се вже не та 
поетична, декуди аж переборщено поетична та квітчаста мова Марка Вовчка, не штучна, 
силувана, академічно неповертлива мова Куліша, - се переважно буденна мова україн-
ського простолюддя, проста, без сліду афектації, але проте багата, колоритна і повна тої 
природної грації, якою вона визначається в устах людей з багатим життєвим змістом. 
Левицький ніде не ганяється за язиковими ефектами, не стає на котурни, а коли де й по-
падаються у нього чисто язиково ефектовні місця […], то вони приходять якось так нена-
роком, самі собою, немов без волі автора, мов граціозні рухи у вродливої, здорової людини. 
Нехай же ще довгі літа ясніють над Україною ті тихі та бистрі очі, що підглянули в ній 
так багато здорового, своєрідного, чистого, та вміли підглянути й нездорове, невродливе 
та пусте. Нехай той духовний велетень у тілі пігмея довго ще любується своєю рідною 
Україною і чарує перед нами своїм любим словом її красу та горе й радощі її дітей»135.

І. Франко акцентує увагу на високих літературних прикметах творчості ювіляра, 
погляд його є виваженим, а загальний настрій статті надихає оптимізмом, але симп-
томатичними є й оцінки стратегічної значущості доробку Нечуя в порівнянні діяль-
ністю М. Костомарова та М. Драгоманова 1880-х рр., які, як вважав Франко, мали або 
«общеруське», або «космополітичне» спрямування.

Але на схилі свого віку, на думку представників покоління 1890-х рр., І. Нечуй-
Левицький як митець пережив себе. Такий погляд, наприклад, відбився у сильветці 
Володимира Дорошенка, який належав до покоління Єфремова, хоча ідеологічно тя-
жів спочатку до ерупістів, далі - до українських соціал-демократів: 

«Серед вирy світової війни, серед колотнечі й хаосу на Україні тихо і майже непоміт-
но зійшов у могилу ветеран нашої літератури Іван Семенович Нечуй-Левицький. Тихий і 
скромний дідусь і в звичайнім, передвоєннім часі жив рівним і спокійним житєм, стоючи 
подалік від партій і не беручи участи в громадськім житю. І таким непомітним, як був, та-
ким і відійшов від нас Левицький, дійсно нечутним чоловіком. І не тільки тиха вдача по-
кійного письменника й бурливе житє сьогочасної України причиною сеї скромности його 
смерти. Нї! Письменник властиво вже пережив себе, давно вже померши літературною 
смертю, бо все, що писав він у останніх літах, нічим не збільшувало його усталеної літе-
ратурної репутації. Левицький давно вже перестав бути сучасним письменником, давно 
вже відійшов до історії нашої красної літератури, як давно вже відійшла в минуле та доба 
нашої історії, яку увічнив він у своїх невмирущих творах. Останній з могиканів нашої 
белєтристики 70-х років, ще за свого життя зробився він клясиком, занявши почесне міс-
це на книжній полиці, в підручниках до літератури й шкільних читанках. І новійші йoгo 
писання, слабі й дивачні, - плід старіючого ума, що так болісно вражали всіх правдивих 
цінителів його колишнього таланту, не могли вже ні збільшити, ні зменшити його літера-
турних заслуг. Для широкої публіки їx наче б не було і не дивно, що на вістку про смерть 
Нечуя можна було часто почути: Нечуй вмер, хиба ж він ще жив?»136

135  Франко І. Ювілей Івана Левицького (Нечуя) / Франко І. Зібрання творів: у 50-ти т. Київ : 
Наук. думка, 1982. Т. 35. С. 370-376.

136  Дорошенко В. Іван Нечуй-Левицький (1838-1918). Дїло. 1918. 11 квітня. 
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У головному ця оцінка збігається з наведеним вище мемуарним свідченням 
С. Єфремова. 

М. Євшан у відгуку в «ЛНВ» (1913 р.) про два нові томи оповідань та повістей 
Нечуя не проминув зауважити, що «Єфремов охрестив його “битописателем по-
реформеної України”, - се половина правди, коли відкинути слова “пореформена 
Україна”, то буде правда ціла про Нечуя. Він був майстром в описуванні побуту, 
малярем картин, не конче тих, про які говорить критик». Обіцяючи приглянутися 
ближче, чим став талант письменника в останні часи, Євшан робить суворий при-
суд: «Нечуй-Левицький в літературі почав жити вже “з ренти”, тим, що придбав 
давніше... А тепер стає перед нами з своїм доробком за останні десять літ. І тут 
маємо вже лише руїни колишнього таланту, самі схеми, поначеркувані вже не-
певною та безсилою рукою. Основний фонд, з якого черпав весь час письменник, 
зужився. Якими інтересами живе тепер Нечуй-Левицький, видно з його праці про 
українську мову. Але поза тим - Нечуй навіть як “битописатель” зовсім підупав»137. 

У добу українізації з нагоди 90-ліття з дня народження та десятиліття з дня 
смерті українського повістяра-класика Музей українських діячів науки й мис-
тецтва ВУАН влаштував 9 грудня 1928 р. відкриття виставки. Відділ «Ювілеї» 
(25-літній р. 1891 і 35-ти літній р. 1904) представляв 154 номери адресів, телеграм і 
інших привітань, а також 22 номери з приводу ювілею (дозвіл од київського губер-
натора на ювілей, промова Миколи Лисенка, вірші різних осіб і т. і.). Відгукуючись 
на цю подію, письменник Г. А. Коваленко (1864-1938), представник покоління 
М. С. Грушевського, писав, що, оглядаючи виставку, «мимоволі уявлялася нам ця 
скромна непоказна маленька фігурка - дідка, що мешкав на кол[ишній] вулиці 
Львівській, в буд. № 41». Рецензент тішився з гарно виданої книжки «Каталог ви-
ставки пам’яти Івана Левицького-Нечуя», що містила у собі також «Звіт Музею» за 
роки 1926-1928 та, користуючись нагодою, акцентував: «Музей Українських Діячів 
Науки та Мистецтва, це факт великого культурного значення. збирання та впо-
рядковування речей, що мають характеризувати життя, оточення та працю окре-
мих наукових, громадських та мистецьких діячів варте всякого признання з боку 
культурної громади» 138.

Промайнув час, і на порозі ХХІ ст. постать та творчість Івана Нечуя-Левицького 
знову привернула увагу дослідників. Постмодерні критики вважають, що україн-
ський реалізм - це тема, над якою чи не найбільше познущалися дослідники, за-
ймаючись швидше рерайтом, ніж ґрунтовними дослідженнями, і «хрестоматійність 
стала Божою карою, а прізвища відомих письменників перетворились на нудні 
штампи», що не оминуло й Івана Нечуя-Левицького, який «зажив образу нещас-
ного діда». Книга професора факультету славістики Торонтського університету 
Максима Тарнавського покликана зруйнувати стереотипи й сприяти «струсу» й 
трансформації образу письменника139. За словами автора, завдання цієї моногра-
фії - дати «індивідуалізований портрет», відкрити «великою мірою непрочитаного 
письменника, віднайти не почутий, власне, голос, проявити обличчя митця з-під 

137  Євшан М. Нові повісті й оповідання Нечуя-Левицького. - Наша Читаюча Публіка / Євшан М. 
Критика; Літературознавство; Естетика / Упор. Н. Шумило. Київ : Основи, 1998. С. 581-582.

138  Г. Ков-Кол. [Коваленко-Коломацький Г.]. Виставка Пам’яти Ів. Левицького-Нечуя [Хроніка]. 
Червоний шлях. 1929. № 1. С. 242-243.

139  Тарнавський М. Нечуваний Нечуй. Реалізм в українській літературі / авторизований пере-
клад з англ. Я. Стріхи. Київ : Лаурус, 2016. 289 с. Див.: Калитенко. Як усе було насправді: 6 книжок про 
українську літературу. Читомо. URL: https://starylev.com.ua/news/yak-use-bulo-naspravdi-6-knyzhok-
pro-ukrayinsku-literaturu.
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патини ідеологічного мотлоху, історичної іржі й естетичної плісняви - чистити, тер-
ти й полірувати скам’янілі рештки Івана Семеновича Нечуя-Левицького, доки під 
ними не проступить живий, яскравий Нечуй», «відкинути пелену самовдоволеної 
байдужості, яка оповиває цього письменника, і зосередитися на найменш знаних, 
малодосліджених і несподіваних рисах його особистості, філософії, творчості»140. Як 
твердить М. Тарнавський, його книжка не вводить до обігу нових літературних чи 
біографічних матеріалів: її новизна полягає в інтерпретаціях і незвичному погля-
ді на письменника. Запропонована у ній концепція біографії й творчої спадщини 
Нечуя ґрунтується на загальновизнаних фактах. Літературознавець підкреслює, 
що з часом він зрозумів, що архівні дослідження стосовно біографії й творчості 
Нечуя потенційно плідні, але не вони є остаточною умовою для того, щоб спросту-
вати хибні уявлення про письменника. «Картина була зрозуміла і без нових фактів 
і відкриттів, тож я облишив полювати на гранти і взявся виправляти помилки 
попередників. Я хотів зняти з портрета митця столітню патину викривлень і хиб-
них прочитань». З наступного твердження випливає, що причиною спотворених 
уявлень про І. Левицького були, як не дивно, студії С. Єфремова. «Архетип і дже-
рело всього нечуєзнавства - біографія Нечуя пера Сергія Єфремова»141. В іншому 
місці читаємо таке: «Репутація сварливого дідугана, породжена баталіями довкола 
орфографії, витіснила на маргінеси те, що було, може, найважливішою рисою осо-
бистості і творів Нечуя - потяг до радості. Важко перерахувати всі негативні на-
слідки створеного Єфремовим романтичного образу патріота-великомученика, але 
найзгубніший - це, мабуть, те, що читачі забули про Нечуєву легку і радісну вда-
чу»142. Попри ідеологічні й матеріальні труднощі перших років радянської влади, 
у Єфремова було все, щоб написати ґрунтовну біографію письменника, твердить 
М. Тарнавський. Слава послідовного народника в культурі лише підкріплювала 
його авторитет яко біографа, це ніби зближувало його з давнішими народниками 
- Мирним, Нечуєм і Карпенком-Карим, і давало підстави гадати, що він запропо-
нує прихильну інтерпретацію автора. Сталінський терор знищив Єфремова, і у 
Радянському Союзі не можна було згадувати його ім’я і праці. Радянські дослідни-
ки Нечуя не могли посилатися на Єфремова, а проте ішли второваним ним шляхом, 
повторювали його ідеї і полемізували з його трактуваннями, зізнаючись у тому чи 
ні. У Радянському Союзі і за його межами ніхто й ніколи не звертав уваги на сер-
йозні похибки дослідника. Ніхто навіть не завважив, зауважує М. Тарнавський, 
що в додатках, крім інших доти не відомих текстів, Єфремов наводить «украй 
дивну» добірку Нечуєвих листів, де Нечуй скаржиться на Єфремова-видавця. 
Письменника розлютило, як із його творами повелися у видавництві «Вік», засно-
ваному Єфремовим. «Якби біограф був доброзичливо налаштований до Нечуя, то 
міг би стриманіше чи хоча б тактовніше описати його реакцію. Та де там! Єфремов 
просто додав до листів примітки, уточнивши, що всі Нечуєві закиди - порожні ви-
гадки (див.: Єфремов Сергій. Вибране: Статті, наукові розвідки, монографії. Київ 
: Наукова думка, 2002. С. 479). Він категорично, зло й упереджено відмахується 
від вимог Нечуя. Це викликало певні підозри, які й підштовхнули мене написа-
ти цю книжку», - саме так інтерпретує М. Тарнавський ставлення Єфремова до 
Левицького - письменника, якого Сергій Олександрович добре знав, любив, читав 

140  Тарнавський М. Нечуваний Нечуй. Реалізм в українській літературі. С. 11.
141  Там само. С. 11.
142   Там само. С. 28. Як антипод Нечуя Єфремов постає й на інших сторінках книги (див. с. 65-71, 

73, 75, 77-78, 80-81, 96, 107, 109, 117, 143, 168, 196, 197). 
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і шанував. Далі він досить вільно (ре)інтерпретує чудовий вступ Єфремова до мо-
нографії про Нечуя-Левицького та докоряє критику, що той подав неправильне 
розуміння моделі життя переважної більшості українських письменників другої 
половини ХІХ - початку ХХ ст. За словами М. Тарнавського, «як зауважує Єфремов, 
навіть бунтуючи проти системи, український письменник XIX століття залишався 
таким собі героєм Чарлі Чапліна — людиною-автоматом, непомітним гвинтиком у 
величезному механізмі. Ця роль стала найтяжчим іспитом саме для письменників, 
адже вони не лише долали щоденні випробування, а й прагнули до естетичного 
ідеалу. Робота, виснажлива фізично й емоційно, не дозволяла їм повністю відда-
тися тонкому ремеслу письменника чи інтелектуала. Отже, на думку Єфремова, 
український письменник XIX століття - бездоганне втілення інтелектуала-муче-
ника, величний, як Давид, котрий стає на прю з непереможним Голіафом. Ця бо-
ротьба за свободу від початку була безнадійною і не дарувала навіть задоволення, 
яке мають ті, хто відданий своїй справі - і в приватному житті, і в громадському»143. 
Зазначимо, що коли бути документально коректним, то дослівно Єфремов такого 
не писав - він просто змоделював добре відому йому життєву траєкторію більшо-
сті українських літераторів, спирався на власний досвід виживання українського 
журналіста «на вольних хлібах» і мав рацію: жити лише для творчості і за кошт 
творчості було важко, інколи просто неможливо. Для прикладу Єфремов поклика-
ється на долю Михайла Коцюбинського, наводить рядки з листа Коцюбинського до 
Володимира Гнатюка. Але й тут, вважає М. Тарнавський, Єфремов «хибно розуміє 
природу скарг письменника на тяжку працю», у випадку ж Нечуя «хибна сама кон-
цепція прірви між щоденним життям і літературною кар’єрою». Але, спитаємо, як 
тоді бути з такою фразою Єфремова з його монографії про Нечуя: «Він жив тільки 
в літературі й літературою; всі інтереси його були тут і поза літературою не було в 
нього нічого, не було навіть особистого життя»?

Тарнавському вбачається, що Єфремов порівнює долі Коцюбинського й 
Левицького: «Єфремову здавалося природним їх порівняти, хоча насправді збі-
ги між ними суто поверхові. Коцюбинський асоціюється радше з відпочинком на 
Капрі, ніж із гаруванням у бюро, тож порівняння цих двох письменників лише 
підтверджує, наскільки хибна візія Єфремова». Єфремов насправді не порівню-
вав цих письменників, а просто проілюстрував на прикладі М. Коцюбинського, 
скільки сил і натхнення забирала у талановитих людей нецікава буденна праця 
за шматок хліба насущного. Це була правда. Хіба не такою була доля І. Франка, 
В. Самійленка, Б. Грінченка, А. Свідзінського, С. Руданського й багатьох інших? 
Хтось із них зумів завдяки перенапруженню людських сил, неймовірній енергії та 
завзяттю досягти вершин творчості і слави, хтось передчасно підірвав здоров’я й 
помер, хтось завчасно «зламав перо белетриста», але все одно життя українського 
письменника другої половини ХІХ - початку ХХ ст. без наявності державної служ-
би й без підтримки меценатів було доволі проблематичним.

«Про це не варто було б заводити й мову, якби не величезне значення біографії 
пера Єфремова і не тривалий згубний вплив його концепції. Можливо, єфремовський 
образ українського письменника й інтелектуала XIX століття надається для опису долі 
Тараса Шевченка й інших ранніх романтиків, чиї іпостасі як українських письменни-
ків були не конче сумісні з їхнім публічним життям. Однак Нечуй не той випадок. Він 
не з тих, хто мусив боротися з самим собою, вирушаючи у хрестовий похід на захист 
української культури і селянства. Навпаки, він почувався цілком затишно в образі 
143  Там само. С. 16.
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культурного діяча і добре знався на житті селян […] Що ж до національної ідентичнос-
ті, то Нечуй був неприхованим українським патріотом і без вагань указував на кривди, 
що їх заподіяли українцям росіяни й поляки. Утім, щодо його патріотизму слід зробити 
два застереження: він не займався політичною діяльністю і цікавився винятково укра-
їнцями у Російській імперії. Він був послідовним у своїх принципах, навіть коли вони 
призводили до конфліктів з іншими українофілами. У тому, що стосувалося загаль-
ного розуміння культури, національності, суспільства і мистецтва, Нечуєві погляди 
вирізнялися цілісністю, послідовністю і внутрішньою несуперечливістю»144, 

- твердить М. Тарнавський. Щодо Левицького це правдива дійсність. Але ж 
саме такий, живий і справдішній, образ Нечуя і постає перед нами зі сторінок тек-
сту С. Єфремова, коли уважно й неупереджено читати. Далі М. Тарнавський слуш-
но зазначає, що вдача Нечуя була особливо багата на химери ж і примхи, і най-
прикметніше його дивацтво - це, напевно, оборона власного варіанту правильної 
української мови та боротьба з тим правописом і лексиконом, що запроваджували 
С. Єфремов та коло товариства «Вік», а також видавці української щоденної пре-
си (газета «Рада»). Єфремов, до речі, якраз і наводить у своїй книзі переконливі 
факти протидії Нечуя неминучим процесам оновлення й збагачення української 
літературної мови. «Його переконання були такі химородні, що його опоненти - пе-
реважно молодші за нього - частіше жаліли письменника, ніж щиро ображалися. 
Жалів його і Єфремов, що врешті породило образ Нечуя-страждальця, підточено-
го внутрішніми суперечностями. Можливо, старий самотній письменник в останні 
роки життя справді заслуговував на співчуття, проте цей образ не мусить знеціню-
вати досягнення письменника»145. Ця теза М. Тарнавського знову ж таки сповне-
на протиріч - зовсім не співчуття Єфремова до І. Левицького вплинуло на те, що 
радянські літературознавці спотворили образ письменника. Переконливі докази 
вбогого в матеріальному плані життя Нечуя останніх років наводить у спогадах 
Марія Грінченко146. Але - до чого ж тут Єфремов та його монографія про Нечуя? До 
речі, доступ до єфремовських праць в радянській Україні до часів «перебудови» був 
надзвичайно обмеженим, тому навряд чи широкий загал нечуєзнавців міг віль-
но читати, а тим більш довірливо без остраху сприймати тлумачення ідеологічно 
єретичного опального академіка. «Протягом свого довгого і плідного життя Нечуй 
справив помітний вплив на розвиток української культури. Про його значення не 
можна судити з самих лише останніх років, коли старість уже пригасила його зав-
зяття»147, - пише Тарнавський. Але ж і Єфремов у всіх своїх працях, присвячених 
Нечую, усіляко пропагував й обґрунтовував цю думку. Врешті-решт, навіть коли 
визнати потенційний потужний вплив єфремовської візії історії життя Нечуя на 
наступних авторів, як, до речі, й усієї його «Історії українського письменства», що 
дала канон (але ніяк не іконостас) нашої літератури, то чи вина Єфремова в тому, 
що писав він картинно й переконливо, популярно й яскраво? Своє бачення він ні-
кому й ніколи насильно не нав’язував, і навіть якоїсь прижиттєвої «школи», «учнів» 
і «апостолів» у прямому сенсі у нього не було. Звинувачувати Єфремова у викрив-
ленні образу Нечуя й подальшій деформації концепції українського реалізму - це, 

144  Там само. С. 18.
145  Там само. С. 19.
146  Загірня М. Про Івана Нечуя-Левицького / Загірня М. Спогади / передмова, упоряд., примітки 

Неживої Л. Л. Луганськ : Шлях, 1999. С. 113-123. М. Грінченко свідчить про такий факт: вона пові-
домила Єфремову в 1916 р., що Нечуй дуже бідує, і той через кілька днів приніс 300 крб. громадської 
допомоги й сказав, що в подальшому той буде отримувати по 25 крб. до кінця року (Там само. С. 115).

147  Тарнавський М. Нечуваний Нечуй. Реалізм в українській літературі. С. 19.
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мабуть, те саме, що звинувачувати М. Грушевського у тому, що його погляди спри-
чинилися до знищення української аристократії (як це робив О. Пріцак у «Листах 
до приятелів» 1966 р.). Нормальним є прагнення постмодерних дослідників подати 
нову інтерпретацію творчості класика - але бажано робити це не коштом прини-
ження цілком достойних попередників.

Стосовно ж бажання подати «справжнього Нечуя» - так про те пише й сам 
Єфремов у таврованій М. Тарнавським монографії 1924 р. «Отже, біографія цього 
визначного письменника - річ нібито надзвичайно проста, але разом і дуже склад-
на. Проста, коли мовити про зверхнє життя. Складна, коли спробуєш заглибитися 
в цю простоту поверхову й знайти відповідь на те, чим власне цей чоловік жив під 
монотонними буднями та дуже немудрими життьовими функціями. […] Біограф 
такої людини, як Левицький, повинен одкинути од себе спокусу - глянути на це 
немудре зверху життя просто; повинен сам завдати собі труднації - розгадати того 
внутрішнього сфінкса, що, безперечно, під супокоєм та поміркованістю лагідного 
дідуся крився». І далі Єфремов поглиблює свою думку: «З того, як про Левицького 
взагалі писано, набігає мені думка, що й на інших він таке саме вражіння незмін-
ности й якоїсь ніби пермаментности, захололости справляв. Але - треба це одразу 
сказати - була то, очевидно, мана оптична, з-під якої визволитись може й важко, 
та треба»148. Першим кроком до того Єфремов уважав докладніший, ніж були досі, 
життєпис небіжчика. 

Щоправда, у висновках до своєї дійсно цінної неординарної монографії, яку 
читач материкової України мусить прочитати з інтересом, М. Тарнавський більш 
виважено висловлюється щодо «попередника»: 

«Ключову роль у формуванні наших уявлень про Нечуя зіграв Сергій Єфремов. 
Цей невтомний дослідник лишив помітний слід у літературознавстві першого поре-
волюційного десятиріччя і заклав підвалини українського літературознавства ХХ 
століття взагалі. Насадження радянських методологій зупинило розвиток науки про 
літературу, і всі його похибки, упередження, поспішні висновки і прогалини ніхто не 
виправляв. Від появи біографії Нечуя пера Єфремова минуло майже сто років, а я досі 
мушу долати успадковані від нього проблеми і пропонувати свіже прочитання…»149

У 1913 р. українська національно-свідома спільнота відзначила 40-річчя лі-
тературної праці Івана Франка (27 серпня (9 вересня) 1856 р., с. Нагуєвичі, 
Дрогобицький повіт, Львівське воєводство, Австро-Угорщина - 28 травня 1916 р., 
Львів, Львівське воєводство, Австро-Угорщина)150, одного з найвидатніших пись-

148  Єфремов С. Іван Левицький-Нечуй / Єфремов С. Вибране: Статті, наукові розвідки, моно-
графії. С. 398-399.

149  Тарнавський М. Нечуваний Нечуй. Реалізм в українській літературі. С. 273.
150  Іван Якович Франко Народився в сім’ї сільського коваля. Навчався в початковій школі в с. 

Ясениці-Сільній, з 1864 р. - у Головній міській школі отців-василіян у м. Дрогобичі, у 1867-1875 рр. - в 
Дрогобицькій гімназії. З дитинства мав феноменальну пам’ять, цитував всього «Кобзаря» Т. Шевченка. 
З 1875 р. - студент філософського факультету Львівського університету; тоді ж увійшов до складу сту-
дентського товариства москвофільської орієнтації «Академический кружок», був його бібліотекарем, 
друкував свої перші твори у виданні «кружка» - журналі «Друг» (з 1874 р.), до складу редакційного комі-
тету якого увійшов 1876 р. Під впливом трьох листів Михайла Драгоманова до редакції «Друга» перей-
шов на радикально-соціалістичні позиції. У 1877 р. заарештований за пропаганду (зокрема, за зв’язки 
з М. Драгомановим), просидів у тюрмі майже 8 місяців до суду, засуджений був на 6 тижнів арешту. 
Після звільнення (у 1878 р.) - редактор журналу «Громадський друг», літературних збірників «Дзвін» і 
«Молот»; після їхнього закриття працював у газеті «Діло». У 1880 р., під час поїздки до Коломиї, зааре-
штований вдруге; після звільнення з в’язниці відправлений етапом до с. Нагуєвичів, де (з перервами) 
жив до 1883 р. На початку 1883 р. повернувся до Львова, співробітничав у газеті «Діло» і журналі 
«Зоря». Двічі (1884 і 1886 рр.) виїздив до Києва; під час останньої поїздки одружився з О. Хоружинською. 
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менників та громадських діячів. Проводилися віча, зібрання, концерти, виступи 
з відповідними доповідями та повідомленнями151. Ярослава Мельник, дослідниця 
останнього періоду біографії І. Франка152, зазначає, що коли порівняти відзначення 
двох його ювілеїв: 25-ліття літературної творчої діяльності в 1898 р. і 40-ліття лі-
тературної діяльності в 1913 р., побачимо наступне. Якщо в першому брала участь 
здебільшого молодь, то в сорокалітті - всі верстви українського суспільства, зокре-
ма й духовенство. Як згадувала Франкова донька Анна, в тих урочистостях взяв 
участь навіть митрополит Шептицький. До речі, збереглося дуже цікаве листування 
Андрея Шептицького з єпископом з Філадельфії - Костянтином Богачевським - від 
1926 р., коли саме відзначали десятиліття від дня смерті Франка. К. Богачевський 
звернувся з проханням до митрополита заборонити культ Івана Франка, бо вва-
жав, що для цього нема жодних підстав. Але Шептицький належав до тієї частини 
духовенства, що підтримувала відзначення, вважаючи, що в ХХ ст. народи вели-
чаються своєю аристократією, своїми велетнями духу153. Відомо, що сам Франко 
цей ювілей зустрічав без особливих радощів: «Сей ювілейний рік заскочив мене 
З 1886 р. - співробітник, з 1887 р. - член редакційної колегії польської газети «Kurjer Lwowski», з 1888 
р. - журналу «Правда». З 1889 р. - видавець «Літературно-наукової бібліотеки», видавець і редактор 
журналу «Товариш»; зв’язки з наддніпрянцями спричинили третій арешт (1889 р.) письменника. Після 
звільнення, з 1890 р. - один з засновників і керівників Русько-української радикальної партії; член 
редакційної колегії її друкованих органів - журналів «Народ» (з 1890 р.) і «Хлібороб» (з 1891 р.). У 1891 
р. завершив вищу освіту в Чернівецькому університеті. У 1893 р. у Віденському університеті під ке-
рівництвом відомого славіста В. Яґича захистив дисертацію «Варлаам і Йоасаф, старохристиянський 
духовний роман і його літературна історія», здобув ступінь доктора філософії, однак до викладання на 
кафедрі української словесності Львівського університету, що звільнилася по смерті О. Огоновського, 
допущений не був (хоча успішно відбув габілітацію 1895 р.). У 1894-1897 рр. - редактор журналу «Житє 
і слово» (видавець - О. Хоружинська); у 1897-1907 рр. - співредактор «Літературно-наукового вістника». 
Тричі (у 1895, 1897, 1898 рр.) висувався кандидатом у депутати австрійського парламенту (не був об-
раний через протидію польських політичних кіл). У 1898-1908 рр. - голова філологічної секції, у 1898-
1913 рр. - керівник (разом з В. Гнатюком) Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка 
(з 1904 р. - почесний член товариства). З 1908 р. перебував у стані тяжкої хвороби (контрактура рук), 
продовжуючи активну літературну та наукову працю. Автор численних поетичних збірок - «З вершин 
і низин» (1887), «Зів’яле листя» (1896), «Мій Ізмарагд» (1897), «Із літ моєї молодості» (1914) та ін., до 
яких увійшли яскраві зразки його громадянської поезії та інтимної лірики. Але з найбільшою силою 
поетичний талант Франка проявився у великих поемах («Ботокуди», 1884; «По-людськи», 1889; «З 
любові», 1890). Вершиною поетичної творчості Франка є поема «Мойсей» (1905), в якій на біблійно-
му сюжеті подано алегоричну картину піднесення українського народу на боротьбу за суверенність. У 
прозових творах - збірках оповідань «В поті чола» (1890), «Галицькі образки» (1897), «Полуйка і інші 
бориславські оповідання» (1899), повістях «Boa constrictor» (1878), «Борислав сміється» (1882) зачіпав 
актуальні соціальні питання. Писав також історичні повісті («Захар Беркут» (1882), «Герой поневолі» 
(1904), «Великий шум» (1907)), соціально-побутові та історичні драми («Украдене щастя» (1894), «Сон 
князя Святослава») та ін. Перекладав твори російських письменників - О. Герцена, М. Лермонтова, 
М. Некрасова, О. Пушкіна; польських - А. Асника, А. Міцкевича; чеських - К. Гавлічека-Боровського, 
Й. Махара, Я. Неруди; західноєвропейських - Б. Б’єрнсона, Й. В. Гете (зокрема, трагедію «Фауст»), 
Е. Золя, Дж. Мільтона, В. Шекспіра тощо. Автор численних праць і статей з літературознавства, історії, 
економіки, соціальної філософії.

151  У Відні українська інтелігенція та студентське товариство «Січ» ушанували ювіляра ака-
демією, у Москві музично-драматичний гурток «Кобзар» провів два вечори, на одному з яких Симон 
Петлюра виголосив реферат «Іван Франко як поет національної честі і сорому». За океаном, у Вінніпегу 
українці на честь Івана Франка організували концерт, головну доповідь на якому виголосив поет Петро 
Карманський, у Ванкувері - виставу «Украдене щастя», у Монреалі - ювілейний концерт, на якому клю-
чове повідомлення про поета виголосив Іван Бодруґ, у Нью-Йорку - всенародне віче тощо.

152  Мельник Я. … І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908-1916. Дрогобич: Коло, 2006. 439 с. 
Перевид.: Мельник Я. ... І остатня часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках / Вид. 2-е, випр. і доп. 
Дрогобич: Коло, 2016. 440 с.

153  Про ювілей та хроніку подій див.: Мельник Я. ... І остатня часть дороги. Іван Франко в 1908-
1916 роках / Вид. 2-е, випр. і доп. Дрогобич: Коло, 2016. С. 84-135. Також див.: Хресна дорога Івана 
Франка. Останні вісім років життя: хвороба, смерть сина, московська окупація і визнання. 17 грудня 
2016 р. URL: http://lviv.svoboda.org.ua/news/articles/00112369/
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неприготованого, бо я надіявся стати перед нашою громадою з вільними руками, і 
се була би справди для мене найбільше радість у моїм житю». Не бажаючи виноси-
ти своє горе на люди, він спершу попросив відкласти проведення ювілею, а потім 
висловив бажання «не устроювати йому прилюдних почестей». І взагалі вважав, 
що всенародне визнання прийшло до нього надто пізно…154.

Відзначення 40-літнього ювілею І. Франка зініціював Літературний комі-
тет, створений наприкінці 1911 р. у Львові. До його складу входили представни-
ки зі всієї України, зокрема: Володимир Гнатюк, Михайло Коцюбинський, Ольга 
Кобилянська, Іван Кревецький, Василь Панейко, Василь Стефаник, Гіадор 
Стрипський, Степан Томашівський, Іван Труш, Леся Українка, Володимир 
Винниченко, Сергій Єфремов. Найдіяльнішими та найактивнішими з-поміж чле-
нів комітету виявилися В. Гнатюк та І. Труш (останній, зокрема, був автором ко-
льорового портрета й листівок зі зображенням письменника, які масово розповсю-
джувалися в ювілейні дні, портрет роботи І. Труша прикрасив і ювілейний збірник 
на пошану І. Франка), І. Кревецький, С. Томашівський, а з представників підросій-
ської України - С. Єфремов, автор численних розвідок про ювіляра155. 

Свою візію Франкового ювілею подає у своїй новаторській праці про «мікро-
історію макролюдини» Ярослав Грицак. Він пише: 

«Десь у тому самому часі, коли Маковей надрукував свої спогади, розпочалося 
підготування до ювілею сорокаліття літературної діяльности Франка, що припадав на 
1913 р. У Дрогобичі з цією метою утворили комітет із представників усіх українських 
партій. Його члени не могли дійти згоди щодо того, як улаштувати ювілейний мані-
фестаційний похід. Соціял-демократи наполягали на тому, що Франко соціяльний, а 
не національний письменник. А тому на чолі маніфестації мають іти бориславські 
робітники. Опоненти казали, що це заперечило б національний характер свята, адже 
більшість тогочасних бориславських робітників - поляки. Тому мало би сенс, щоб у 
перших рядах ішли українська інтеліґенція, українське селянство та українські ро-
бітники. Конфлікт узявся полагоджувати професор дрогобицької гімназії Володимир 
Бирчак. Він визнав рацію соціял-демократам. За бориславськими робітниками, розви-
вав він думку соціял-демократів, мали б іти євреї - бо їх Франко теж описував у своїх 
бориславських оповіданнях. За євреями могли простувати дрогобицькі василіяни, за 
ними - жінки легкої поведінки, що їх Франко описав у повісті «Для домашнього вогни-
ща», і т. д. Виступ Бирчака був жартом, що мав погасити конфлікт між двома сторона-
ми. Але у кожному жарті є частка серйозности. Коли з тим самим питанням звернули-
ся до Франка, він відповів: «Я не поет одної верстви, а цілого народу».

Ця відповідь перекреслювала позицію його молодости, коли він ставив соці-
яльне якщо не вище, то принаймні на одному рівні з національним. Однак багато з 
Франкового літературного доробку молодих років далі активно функціонувало напри-
кінці його життя. І то не тільки в Австро-Угорській імперії»156.

Найактивніше ювілейні урочистості відбувалися у Галичині. В українській 
галицькій пресі публікувалися статті, повідомлення та замітки про Івана Яковича 
Франка та заходи на його честь. У страховому товаристві «Дністер» (вул. Руська, 

154  Хресна дорога Івана Франка. Останні вісім років життя: хвороба, смерть сина, московська 
окупація і визнання. 17 грудня 2016 р. URL: http://lviv.svoboda.org.ua/news/articles/00112369/

155  Мельник Я. ... І остатня часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках / Вид. 2-е, випр. і доп. 
Дрогобич: Коло, 2016. С. 107. 

156  Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886). Київ : Критика, 2006. 
С. 430-431.
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20) усі бажаючі вносили пожертви на ювілейний дар Іванові Франкові. Відомо, що 
станом на 27 грудня 1913 р. він склав 18 025,20 корон. Українське студентство та 
члени українських пожежно-гімнастичних товариств «Сокіл» і «Січ» з великою по-
вагою ставилися до Івана Франка. Про це свідчить їхня ініціатива у справі відзна-
чення 40-річного ювілею митця. Великих зусиль до відзначення 40-літньої творчої 
праці Франка доклав Іван Боберський, який на той час очолював українське гім-
настичне товариство «Сокіл-Батько» у Львові157.

Іван Юцишин у статті «Ювилей Івана Франка» (1912) як одне з найважливі-
ших завдань для дослідників підносив написання «солідно обробленої біографії 
І. Франка»: «Се конче мусить бути зроблено в ювилейнім році!». Він закликав кри-
тиків творити біографію письменника по «найсвіжіших слідах». В певній мірі так 
і сталося: С. Єфремов писав про І. Франка, «природженого реаліста і вибором тем 
для своїх творів, і способами обробки тих тем»; М. Возняк вважав, що «Франко звів 
нашу літературу в Галичині на реальний ґрунт і витичив їй власний шлях, яким 
вона мала йти дальше». Я. Мельник зауважує, що специфіка стилю С. Єфремова 
- у прочитанні перш за все І. Франка як «співця боротьби і контрастів», у соціаль-
ній оцінці його творів. Єфремов, як прибічник «живого викладу», «піднесення», у 
працях про І. Франка не сприйняв виваженого, стриманого письма М. Возняка, 
критикуючи того за млявість, сухий перелік фактів, надмірне цитування і перека-
зування текстів творів» (див.: Єфремов С. [Рец.]: Возняк М. Житє і значіне Івана 
Франка. Львів, 1913. Рада. 1913. № 69. С. 8. [Підп.: С. Є.]). Таким чином, М. Возняк 
і С. Єфремов продемонстрували різні підходи до творення письменницької біогра-
фії. Цікаво, що І. Франко, залишившись невдоволеним виступами критиків («З 
нагоди мойого ювілею») і своїми «увагами та поправками» до праць С. Єфремова та 
М. Возняка певною мірою виправдав сподівання І. Юцишина158. Я. Мельник слуш-
но зазначає, що серед інших авторів ювілейної літератури С. Єфремову належить 
найповажніше число праць159.

Дійсно, загалом Сергій Олександрович присвятив Франку, як свідчить влас-
норучний спис його праць, величезну кількість публікацій, яку можна зіставити 
хіба що з обсягом його публікацій про Т. Шевченка та М. Драгоманова (див. дода-
ток Б)160. Така увага до постаті письменника була виправданою. С. Єфремов був 
одним із перших дослідників життя і творчості великого Каменяра, які знали його 
особисто. Далі традицію франкознавчих студій продовжив професор С. Смаль-
Стоцький працею «Характеристика літературної діяльності Івана Франка», яка 
була опублікована 1913 р. Знавець творчості С. Єфремова, Е. Соловей зазначає, 
що Франко в житті Єфремова відігравав надзвичайно велику роль та розглядає 
цей духовний взаємовплив в контексті взаємодії генерацій. «Нарівні із Шевченком 
та Драгомановим був кумиром, взірцем і мірилом цінностей. Був, проте, на від-

157  Сова А. Відзначення товариством «Сокіл-Батько» 40-річної творчої праці Івана Франка 
(Маловідома публікація Івана Боберського). Вісник НТШ. Інформаційне видання Світової ради 
Наукових товариств ім. Шевченка. Львів, 2017. Ч. 57 (весна-літо). С. 71-74. 

158  Мельник Я. ... І остатня часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках / Вид. 2-е, випр. і доп. 
Дрогобич: Коло, 2016. С. 122, 126.

159  Мельник Я. ... І остатня часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках. С. 122.
160   Праці С. Єфремова, що демонструють сприйняття ним особи й творчості І. Франка та такі, що 

спричинились до творення франкового комемораційного канону, републіковані у виданні: Єфремов  С. 
Personalia: Публіцистика 1899-1917 років: «Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некроло-
ги, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Т. 2 / Упорядник С. Г. Іваницька. Т. 2. Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. С. 268-331.
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міну від них, і сучасником, співрозмовником, співучасником суспільного та літе-
ратурного процесу. Виняткову суспільно-літературну роль Франка усе покоління 
Єфремова могло особливо виразно усвідомити, коли 1898 року українська громада, 
поділена між двома імперіями, відзначала 25-річчя літературної діяльності пись-
менника. Минуть десятиліття, і з неохололим почуттям висловить Єфремов саме 
тодішнє своє й однолітків сприйняття Франка»161. У 1903 р. Єфремов якраз дістав 
можливість здійснити омріяну поїздку до Галичини, причому головною метою був 
саме збір матеріалу для праці про Франка («…Звідати ту сторону обітовану, якою 
нам тоді здавалася Галичина, щоб там на місці до самого щирого серця добратися, 
перечитати все, що написав Франко, і вже весь матеріал посівши, взятися до такої 
відповідальної роботи…»”). І того ж року в «Киевской старине» вийшла друком сту-
дія Єфремова про Франка, що мала назву «Певец борьбы и контрастов»; згодом її 
зараховано «до найкращих праць, що вийшли тоді з-під пера молодого Єфремова», 
незаперечно зробивши автора «піонером на полі франкознавства». Через десять 
років, до 40-річчя літературно-громадської діяльності Франка, Єфремов випускає 
у світ оновлений, цим разом український варіант означеної праці з красномовним 
підзаголовком «Спроба літературної біографії й характеристики Івана Франка». 
Водночас, як свідчать численні студії, статті та замітки Єфремова, останній і 
надалі залишався для свого молодого колеги унікальною постаттю, гідною захо-
плення й шанобливого схиляння, «невсипуща праця» Франкова й далі була йому 
взірцем для наслідування. Єфремов намагається відгукуватися не лише на твори 
Франка, а й на критичні рефлексії з приводу тих творів. У 1910 р. він рецензує в 
«Раді» щойно видану у Львові книжку Франка «Молода Україна», у 1912-му нага-
дує громадськості про наближення 40-ліття літературної та громадської діяльності 
Франка статтею «За невсипущу працю», нарешті впродовж усього ювілейного 1913 
р. пише про Франка дуже багато в «Раді», а також двічі у журналі «Украинская 
жизнь». Наступного року в газеті «Киевская мысль» Єфремов підсумовує відзна-
чення знаменного ювілею, в «Украинской жизни» відгукується на аналогічну за 
темою книжку Н. Садовського, видруковану в Жовкві. І ось 1916-й рік: «Пролог 
к будущему. Памяти Ивана Франко» («Украинская жизнь», кн. 6); у виданні пе-
троградського «Благотворительного Общества» виходить книжка Єфремова «Іван 
Франко. Про життя його та діла», якою автор ніби підводить певну риску, - «на-
ступні його статті, рецензії, згадки писані вже з іншої дистанції: Франка не стало. 
Це втрата величезна й невідшкодована, серед плеяди «орачів запущених перело-
гів» Франко для Єфремова найяскравіший, найзначніший і достоту незамінний»162. 
Свою сповнену влучними спостереженнями працю Е. Соловей завершує мудрими 
рядками, піднявши питання «ювілеїв» та «круглих дат»: «Шкода, що до нинішніх 
ювілеїв і Франка, і Єфремова не перевидано монографію Єфремова “Іван Франко”. 
Схоже на те, що і в цьому факті теж захований якийсь “месидж”, а чи натяк: такі 
ювілеї вже треба відзначати не так бучно й помпезно, як дбайливо і вдумливо і 
ретельно»163. Це написано у 2006 р., але й досі праця Єфремова «Співець бороть-
би і контрастів» (1913 р.) (у виданні 1926 р. названа «Іван Франко»), не дочека-
лась републікації. Спроби її «прочитання» в нових умовах були зроблені в стат-
тях О. Бурдеги (Меленчук) («І. Франко в оцінці С. Єфремова (на матеріалі праці 

161  Соловей Е. Єфремов і Франко (До 130-х роковин Сергія Єфремова). Слово і Час. 2006. № 10. 
С. 3.

162  Там само. С. 5.
163  Там само. С. 7.
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“Співець боротьби і контрастів”», 2008) та Н. Бернадської («Наукова рецепція твор-
чості Івана Франка: маловідомі сторінки», 2017). 

Розглянемо детальніше, якими літературними й ідейними засобами творив 
«свій» образ Франка С. Єфремов. Так, ще 1912 р. на шпальтах «Ради» публіцист 
надрукував інформаційне повідомлення щодо підготовки до ювілею, зазначивши, 
що майже по всіх українських, закордонних і тутешніх, часописах оприлюднено 
було недавно заклик до громадянства з приводу 40-літнього ювілею літературної 
діяльності Івана Франка. Ювілей припадає на 1913 рік, ювілейний комітет, що 
склався за кордоном з українських письменників та громадських діячів, визначив 
уже й деякі способи, якими вшанувати ювілянта. Має бути насамперед виданий на 
честь його ювілейний збірник; опріч того ще зроблено заходи, щоб зібрати кошти 
на ювілейний дарунок, не визначаючи поки що його форми. «Протягом 1912-1913 
pp., - писав у своєму закликові комітет, - нехай напливуть грошеві жертви з цілої 
України, від заможних і бідних, від інтелігентів, селян і робітників, нехай буде 
доказ, що українці вміють цінити своїх заслужених людей не тільки по смерти, а 
й за життя». 

Одночасно в контексті проблеми поколінь С. Єфремов визначив місце 
І. Франка в національному житті: 

«Нема напевне свідомої людини на Україні, яка не чула б про Івана Франка, не 
бачила його обличчя хоч на портреті, не читала його творів. Покоління за поколін-
ням протягом останніх 40 літ виховувались на тих ідеях, яких Франко був у нашому 
письменстві найкращим виразником, користувалися з його творів, як з невичерпаного 
джерела живої думки, вічно свіжої та рухливої, ясних образів, що приваблюють своєю 
красою, та того бадьорого й твердого настрою, що кличе до життя, до боротьби за його, 
до праці, - кличе жити повним життям, бути «цілим чоловіком». Одним став Франко 
за вчителя і проводиря в нетрях буденщини, надихаючи їх на протест проти неї; з дру-
гими працював поруч на ниві громадської діяльности, ще іншим давав «чисту розкіш 
братньої любові», а найбільш - чарував своїм художнім словом». 

С. Єфремов розглянув Франка як одного з лідерів покоління «Молодої 
України», акцентувавши: 

«Історія “останніх десятиліть” українського руху, яких він був не тільки свідком, а 
й літописцем, тісно зв’язана з ім’ям Франка; народженню «Молодої України» безпосе-
редньо сприяв він своєю працею за всю свою довгу й таку живу, блискучу, ріжносторон-
ню діяльність. І коли та “Молода Україна” тепер вже густими лавами оточує своїх про-
водирів - заслуга в тому і честь велика належить одному з перших - Іванові Франкові».

Захоплено відгукнувся С. Єфремов про різнобічність обдарувань та велетен-
ський обшир праці знаменитого письменника: 

«Не знайдемо такої ділянки в нашому літературному й громадському житті за 
цих 40 літ, на яку би не кинув свого сліду Іван Франко. Кипуча, ріжностороння натура 
не давала йому ні застоюватись на одному місці, ні заспокоюватись на якійсь одній 
сфері людської діяльности. Од мови богів, поезії, переходив він до політичної праці, од 
белетристичних творів до науки, од популяризації до публіцистики. Блискучий стиль 
його творів, огнева манера, жива мова була раз у раз невідлучною прикметою усього, 
що писав цей письменник; не диво, що слово його падало глибоко в людські душі, за-
палювало їх, привертало до того, чому служив сам письменник». 
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У потрактуванні Єфремова постає традиційна постать борця, «Прометея», 
який значну відстань свого шляху йшов «проти течії» та не згинався під ударами 
долі: 

«Не легкий, не квітками встелений був той довгий шлях, що пройшов у своїй 
діяльности наш письменник. Важкою боротьбою достався кожний ступінь уперед, - та-
кою боротьбою, що не кожний міг її знести. І як борець з натури, Іван Франко не тільки 
не ухилявсь од боротьби, а навпаки шукав її, посилаючи направо й наліво свої удари, 
тільки краще загартовувався на своїй позиції - оборонця всіх знедолених, скривдже-
них, борця за долю рідного краю й народу. Як борець, багато він на своєму віку мав 
ворогів, але навіть вороги не могли закинути йому чогось темного, не могли заплямити 
його чистого ймення. Це постать, наскрізь осяяна тим внутрішнім світлом, до якого він 
сам простував невтомно, кликав других без упину, вів за собою всіх, хто не задоволь-
нявся дрібним животінням, а шукав широкого, вільного, справді людського життя». 

Публіцист змалював складний, сповнений життєвими перешкодами й люд-
ським нерозумінням шлях письменника, екзистенційну самотність генія у колі 
«своїх-чужих»: 

«За 40 літ багато лиха може впасти на голову такого борця й працьовника, яким 
був раз у раз Франко. Людське туподумство, нерозважність, фарисейство, злість, заз-
дрість, полохливість не раз обирали його собі за показну жертву, яку їм було найзруч-
ніше осипати витворами власної нікчемности. Були й такі ганебні для нашої історії 
моменти, коли Франка цурались не тільки чужі, а й свої, коли він одинцем, самотній 
стояв на своєму шляху, коли тільки сам себе міг розважати […] Були й гірші, може, мо-
менти, коли найкращий наш письменник того часу не знаходив притулку на рідному 
полі, а мусив “ізгоєм” тинятись по чужих нивах та відбувати довгу “панщину” на чужій 
роботі. Були й ще гірші часи, коли на голову людини, що все віддала на користь рід-
ного краю, падали прокльони, як на зрадника. Всього було за цих 40 довгих i важких 
років...» 

Завершив Єфремов, як належить у ювілейному жанрі, життєстверджуючим 
акордом, висловлюючи оптимістичні надії на майбутнє стосовно долі «героя» і рід-
ного края, якому «герой» служив сорок літ:

«Але все темне й ганебне безповоротно минулось. Іван Франко здобув тепер за-
гальне визнання, дяку i славу за свою працю, круг його стоять лави його прихильників. 
І їхня то повинність - показати тепер, що не тільки устами, а й серцем шанують його, 
не тільки словом, а й ділом віддячити хочуть за те, що дав цей чоловік рідному краєві 
за 40 літ невсипущої праці»164. 

Про те, як високо С. Єфремов цінував публіцистичну працю ювілянта, свід-
чать рядки рецензії за 1910 р. на збірку І. Франка «Молода Україна, ч. І. Провідні 
ідеї й епізоди» (яка й дотепер читається з інтересом як «біографія поколінь»): 

«Взагалі серед давніх публіцистичних праць д. Франка, розкиданих по старих 
виданнях, не одна ще знайдеться така, що її інтерес не обмежується біжучою хвили-
ною. Можна побажати, щоб усі такі статті якнайшвидше були зібрані й передруковані 
на потребу новіших поколіннів, яким важко або й неможливо добути такі видання, як 

“Світ”, “Народ”, “Життя і Слово” тощо, де ті праці колись друкувалися. Там вони ле-
164  Єфремов С. За невсипущу працю [Перед ювілеєм Франка]. Рада. 1912. 25 марта (7 квітня). 

№ 71. С. 4.
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жать мертвим капіталом, який якнайшвидше треба ввести в оборот нашого сучасного 
життя»165.

Дійсно, творчість І. Франка являє собою один з найвизначніших етапів в іс-
торії української літератури й науки, унікальне культурне явище національного 
та світового рівня. «Скрізь він визначився… своїм яскравим талантом та кипучим 
темпераментом, скрізь ставив рідний народ підставою своєї діяльності, добро на-
родне - метою, розум, науку - шляхом до мети», - писав С. Єфремов в 1911 р. в 
«Історії українського письменства». 

В ювілейному нарисі «Писатель-гуманист. К 40-летию литературн[ой] дея-
тельности Ивана Франка» (1913) в журналі «Украинская жизнь» С. Єфремов по-
відомляв, що невдовзі передбачається святкування 40-річчя літературної та гро-
мадської діяльності Івана Яковича Франка. Ім’я ювіляра користується широкою 
популярністю серед українського суспільства. Видатний письменник і поет, чуй-
ний і проникливий критик і публіцист, талановитий вчений, невтомний популя-
ризатор, «Франко уявляє з себе того багато обдарованого діяча, який на всякому 
терені виділяється своїми різнобічними обдаруваннями, всюди прокладає нові 
шляхи і привертає до себе послідовників». Виступивши на арену літературної і 
громадської діяльності «в момент важкого перелому» в житті Галичини, Франко 
пов’язав свою особистість з усіма визначними подіями в українському русі і викар-
бував своє ім’я на сторінках історії своєї батьківщини. Протягом 40 років він завж-
ди стояв у перших лавах діячів, будучи «не тільки невтомним працівником, а й 
ідейним вождем, керівником і вчителем поколінь, що виростають і виховуються на 
його літературних працях і в ньому бачать зразок для наслідування». Так, репре-
зентуючи перед російськомовною публікою заслуги ювіляра, С. Єфремов акцен-
тував увагу на його ролі як «вчителя поколінь». Висловлюючи своє ставлення до 
І. Франка, який для нього був одним із «значущих Інших», Єфремов писав про те, 
що коли доводиться підбивати підсумки настільки багатого і плідного життя, при-
родно, важко втриматися від почуття подиву і захоплення. Тим більше, що особисті 
та громадські умови, серед яких довелося Франку тягнути свою «трудову лямку», ні 
в якому разі не можна назвати сприятливими. Багато людей з меншою силою волі, 
менш загартованих, не витримали цих умов, зламалися, стали «жертвами громад-
ського лихоліття» або, зневірившись, пішли з арени громадської діяльності. Але, 
підкреслював Єфремов, «серед полеглих, зневірених або перебіжчиків ми ніколи 
не зустрінемо гідного імені Франка, який впродовж десятиліть високо тримав свій 
прапор служіння батьківщині і людству». Таким чином, Єфремов в ювілейному об-
разі Франка намагався з’єднати національне та загальнолюдське, показати укра-
їнського патріота й водночас митця європейського рівня. У стислих ювілейних но-
татках неможливо вичерпати «весь багатющий художній і літературний матеріал, 
що полягає в численних творах Франка», шкодував Єфремов, пояснюючи читачеві, 
чому вимушений обмежитися загальною характеристикою «героя» як письменника 
і громадського діяча. Наприкінці нарису Єфремов подає концептуальне узагаль-
нення ролі і місця І. Франка в історії українського культурного й громадського 
життя: 

«Чутко откликаясь на всякое выдающееся явление в нашей литературе и обще-
ственности, Франко всегда ставил на первом плане интересы трудящихся классов, на-
рода в широком значении этого слова - его умственное и политическое воспитание, под-
165  [Єфремов С.]. [Рец.]: Писання Івана Франка. IV. Молода Україна, ч. І. Провідні ідеї й епізоди. 

Рада. 1910. № 268. 25 ноября (8 грудня). С. 3.
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нятие его экономического благосостояния, хотя к “формальной религии, основанной 
на догмах ненависти классовой борьбы”, он относится отрицательно, считая ее лишь 

“признаком жестокости нашего времени”. Говоря собственными словами Франка, он 
“никогда не принадлежал к числу последователей этой религии и имел мужество среди 
насмешек и издевательств со стороны ее адептов нести свое знамя старого, истинно-че-
ловеческого социализма, опирающегося на этическое, гуманное воспитание народных 
масс, на прогресс и всеобщее распространение просвещения, науки, критики, личной и 
национальной свободы”. Поставив на своем знамени принцип “нам пора для України 
жить”, Франко никогда не уставал вместе с тем поднимать свой горячий, убежденный 
голос в защиту вообще угнетенных как личностей, так и национальностей, справедли-
во полагая, что любовь к родному народу не только не исключает любви к человече-
ству, но, напротив, одна другую взаимно восполняет и укрепляет»166. 

Франко постає, таким чином, у візії Єфремова як гуманіст і соціаліст, що 
«завжди ставив на першому плані інтереси трудящих класів, народу в широкому 
значенні цього слова - його розумове і політичне виховання, піднесення його еко-
номічного добробуту», як мислитель, що, не сприймаючи марксистських постулатів 
запеклої класової боротьби, зумів примирити у своєму світогляді соціальне, націо-
нальне й загальнолюдське, по суті - послідовник М. Драгоманова.

У статті до 40-річчя літературної діяльності І. Франка, написаній в трав-
ні-червні 1914 р. для газети «Киевская мысль», публіцист висвітлив головні етапи 
його ідейно-політичної й літературної еволюції, порівнявши особливості 25-літньо-
го ювілею праці та нинішнього святкування, зазначивши, що І. Франко пройшов 

«путь, служивший непосредственным продолжением, с одной стороны, народной 
поэзии, а с другой - лучших традиций украинской литературы. Этим путем г. Франко 
шел неуклонно в течение своего долгого и плодотворного литературного подвига. Не 
случайно здесь употреблено это слово: лично для писателя его путь, в самом деле, был 
трудовым подвигом и если теперь, в 40-летнюю годовщину его писательской деятель-
ности, крупные заслуги юбиляра приобрели значение бесспорного факта, если теперь 
личность его окружена всеобщею признательностью, то это ведь является достоянием 
буквально последних лет. Еще накануне празднования 25-летнего юбилея Франка, он 
был оставлен своими ближайшими земляками в сиротливом одиночестве и не имел 
даже постоянного органа для выражения своих мыслей и увековечения своих образов. 
Слишком заметная фигура крупного политического борца и сопряженные с этим злобо-
дневные страсти, зависть и интриганство - заслоняли даже его общепризнанный и тог-
да уже литературный талант. И нужен был тот громадный подъем, тот решительный 
шаг вперед, который сделала за последние 15-20 лет украинская жизнь в Галичине, 
чтобы в отношениях к выдающемуся деятелю отпало все временное и скоропреходя-
щее и на первый план выдвинулось то, что в деятельности Франка есть, не скажу 
вечного, но, несомненно, выходящего за пределы текущего момента. И если 25-летний 
юбилей собрал вокруг писателя лишь ряды его политических единомышленников, то 
40-летний принял характер уже всенародного торжества, начавшегося еще задолго 
до собственно юбилейного срока. Чествование писателя началось год назад, во время 
студенческого съезда во Львове, летом прошлого года, и непрерывно продолжается 
до настоящего времени. Литература о Франке возросла до значительных размеров; 
все украинские издания посвятили характеристике деятельности юбиляра более или 
менее обстоятельные работы. На днях вышел во Львове посвященный г. Франку науч-
166  Ефремов С. Писатель-гуманист. К 40-летию литературной деятельности Ив. Франка. 

Украинская жизнь. 1913. Кн. 5. С. 5-16.
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ный сборник (в виде очередного выпуска «Записок Наукового Товариства»); в скором 
времени ожидается появление и второго, чисто литературного сборника, которым при-
ветствуют своего старшего товарища наличные силы украинской литературы. Но это 
всеобщее уважение стоило, повторяю, сорока лет тяжелой работы, часто превращав-
шейся в своего рода литературный и общественный крест, не только без ропота, но и 
с замечательной выдержкой и упорством несомый юбиляром. И даже беглый взгляд 
на проведенную г. Франком колоссальную работу вызывает изумление пред редкой 
содержательностью этой трудовой жизни»167.

Шанувальниками таланту письменника було видано ошатну книгу «Привіт 
Іванові Франкові в сорокаліття його письменської праці, 1874-1914: літератур-
но-науковий збірник» (Львів: Накладом Ювілейної комісії, 1916). Згідно задуму, 
мало бути п’ять частин. Однак через війну та знищення друкарні збірник вийшов 
друком лише у 1916 р. і не в повністю запланованому обсязі. Було представлено 
дві частини - літературну і наукову. Вміщено прозові і поетичні твори, спогади про 
Івана Франка, уривки літературних творів, етнографічні розвідки, наукові статті 
про історію та культуру, мову та літературу, антропологічні студії. У рецензії на 
цей збірник, що з’явився друком уже після смерті митця, С. Єфремов писав, наго-
лошуючи на тому, що видання це наочно демонструє, як зростав в літературних 
колах пієтизм до Франка: 

«Мы сообщали уже о выходе в свет юбилейного сборника, посвященного славно-
му украинскому писателю, но появившегося лишь 31-го мая, т. е. в день его похорон... 
Теперь мы имеем возможность дать более подробные сведения об этом выдающемся 
явлении на украинском книжном рынке, - выдающемся даже помимо того особенного 
значения, которое приобретает теперь все, связанное с именем незабвенного писателя.

Как оказывается, сборник, выход которого в свет совпал со смертью того, 
кому он посвящён, имеет свою небезынтересную по нынешним временам историю. 
«Литературно научный сборник в честь Ивана Франка по поводу 40-летия его литера-
турной деятельности, - читаем в предисловии редакционного комитета, - должен был 
появиться летом 1914 г. и обнимать: а) предисловие юбилейного (литературного) коми-
тета, б) библиографический обзор всех сочинений Ивана Франка, в) посвящённые юби-
ляру произведения беллетристические, г) посвящённые ему же сочинения научного 
характера, д) список жертвователей на юбилейный дар и счет приходов и расходов из 
юбилейного фонда, собранного обществом взаимного кредита «Дністер» и «комитетом 
юбилейного дара». Однако война задержала выпуск сборника. Из указанных отделов 
полностью был напечатан лишь третий (в) и четвертый (г) и набрана часть второго (б)... 
Продолжать печатание сборника оказалось невозможным, прежде всего по причинам 
всеобщей разрухи и перерыва сношений с Закордонной Украиной, затем вследствие 
разорения типографии, а главным образом потому, что автор библиографии произ-
ведений юбиляра (Вл. Дорошенко) не был в состоянии во время войны продолжать 
свою трудную работу, и потому комитет по изданию сборника решил было отложить его 
выпуск на первое время после войны. Между тем военное безвременье прервало нить 
жизни и самого юбиляра.

«В первый момент горести по поводу невознаградимой утраты решили мы вы-
пустить в свет готовые отделы сборника, литературный и научный, как одно целое, а 
остальные издать отдельной книгой уже после войны. Чистый доход от продажи сбор-
ника, назначенный на пополнение фонда для юбилейного дара Ивану Франку, теперь 
167  Ефремов С. Иван Франко. (По поводу 40-летия литературной деятельности). Киевская мысль. 

1914. № 154. С. 2-3.
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будет употреблён на соответственное увековечение его памяти». 
Предисловие помечено - 29 мая 1916 года...
Содержание сборника очень разнообразно.
... Ограничиваясь пока этим чисто фактическим сообщением о сборнике, не мо-

жем не отметить одного обстоятельства, показывающего, как возрастал в литератур-
ных кругах пиетизм к Франку. «Привіт», изданный в 1898 г., в честь 25-летняго его 
юбилея, представлял небольшую книжку, составленную из произведений исключи-
тельно украинских авторов. «Привіт» в день 40-летняго юбилея, является уже огром-
ным томом, в котором приняли участие представители русской, польской, чешской, 
болгарской и шведской литературы и науки. Известность и популярность Франка за 
последние 15 лет его деятельности перешагнули границы родной общественности и 
начали приобретать европейские размеры. И, несомненно, эта популярность все воз-
растала бы, не сложись так убийственно неблагоприятно жизнь Франка в последние 
годы»168.

У 1917 р. С. Єфремов надрукував в ліберально-народницькому журналі 
«Голос минувшего» багатосторінкову статтю, де, звертаючись до імперської ауди-
торії, майстерно окреслив образ «українського Моїсея» та знову ж таки наголосив 
контроверсійність життя Франка - «геній», «ізгой», «єретик», після сорока років 
упертої боротьби стає ідейним лідером рідного народу (вірогідно, мається на увазі 
усієї соборної України): 

«Но та же страстность убеждения и горячность подвига в конце концов завоое-
вали ему и всеобщее признание в родной стране. Почти одинокий, «еретик», «изгой» в 
начале своей деятельности, - по прошествии 40 лет упорной борьбы и труда становится 
общепризнанным идейным вождем родного народа, выразителем его надежд и чая-
ний»169.

У адресованій широкому українському загалу публікації за 1917 р., С. Єфремов 
в історичному контексті блискуче здійснив порівняльну характеристику І. Франка 
та М. Павлика - двох діячів, що хоча різнились масштабами своїх обдарувань і 
практичних досягнень, але спільно розпочинали свою громадську діяльність, були 
«учнями» М. Драгоманова, і, що знаменно для комеморативної практики, майже 
одночасно пішли з життя у роки Першої світової війни: 

«”Тісні роки” - роки великої світової війни - багато завдали тяжких ударів україн-
ству. Принесли вони не тільки спустошення українського життя, але й вирвали з ряду 
активних діячів чимало славних, що життя своє клали на вівтар рідного краю, йому 
посвячували сили свої, йому віддавали найкращий скарб душі своєї. Серед цих неоп-
лаканих втрат останнього часу дві могили притягають особливу нашу увагу.

13 січня 1915 року помер у Львові Михайло Павлик. 15 травня року 1916-го пішов 
за ним Іван Франко». І далі проникливі рядки Єфремова: «Франко і Павлик...

Як багато кожному свідомому українцеві промовляють ці два наймення! Скільки 
блискучого зв’язано з ними, яка славна сторінка з нашого не тільки минулого, але й 
сучасного одшуміла з “вічною памяттю”, одспіваною над цими двома велетнями на-
шого відродження! Мало не однолітки - вони разом вийшли на поле громадської робо-
ти, поруч зайняли постать на тому неоглядному полі, рядочком ішли до своєї великої 

168  С. А - чъ [Ефремов С.]. [Рец.]: Привіт Іванови Франкови в сороклітє його письменської праці. 
1874-1914. Стр. ІІ+183+390. С портретом Франка. Львов, 1916. Украинская жизнь. 1916. Кн. 10-11. С. 
151-152.

169  Ефремов С. Иван Франко. Голос минувшего. 1917. Кн. 1. С. 171-184.
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мети і мало не разом пішли в країну, “идеже несть печали”, рядочком лягли на місці 
вічного спокою... Всюди разом, завжди поруч були ці люде, яких життя складає, мов-
ляв зовсім справедливо сам Франко, “частину історії” новочасної України. Неподільно 
сплелися ці два наймення в нашій уяві, і сама смерть немов не схотіла їх порізнити. 
Товаришами були вони в житті, однакову роботу робили, одними думками жили й 
одними надіями тішились, однакову долю мали... і смерть ще раз ніби підкреслила ті 
зв’язки, які так міцно з’єднали старих товаришів, Франка і Павлика». 

У той же час Єфремов скористався нагодою наголосити історичні заслуги цих 
двох непересічних особистостей, один із яких - «славний художник та борець», ін-
ший - «незломний громадянин, як криця твердий»: 

«Але разом не можна, здається, й уявити дві більш неоднакові, з багатьох бо-
ків просто-таки супротилежні індивідуальності, більш неподібні одна до одної натури, 
як ці два товариші, яких життя так тісно сплелося й так неподільно зв’язане однією 
долею. Янус один був, але два обличчя його дивились одно в один, друге в другий 
бік. Учасники й товариші одного руху, що прилучив Галичину до щиро демократичної 
Європи, Франко і Павлик виявляли дві сторони того руху, - і величезна різнація між 
ними була не тільки щодо сили одважених їм од природи талантів, не тільки щодо ін-
дивідуальних прикмет розумової роботи кожного, не тільки щодо способів її та методів. 
Різнація сягала далеко глибше - насамперед щодо настроїв, з якими заходжувались 
коло спільного діла близькі ці товариші; різнація була у вдачах, які одбивались од-
повідно вже й на вчинках. Франко, цей визначний майстер художнього слова, відо-
мий далеко поза межами рідного краю, додавав рухові кипучий темперамент борця, 
гострий аналіз скептика, може навіть - неурівноваженність поета. Це був діяльний 
елемент руху, його - сказати б - дріжді, його невпокійна душа, що все змагалася йти 
вперед і далі, шукаючи невпинно правди. Павлик з цього боку був просто-таки антипо-
дом до свого товариша. Свою правду він знайшов раз, але вже навіки: вона стала перед 
ним ще на світанні його свідомого життя - в ідеях Драгоманова, на яких виховались 
обидва товариші; і цю правду - таку самісіньку, як одібрав - Павлик доніс її до могили, 
й кришечки не розгубивши по дорозі. Була з його типова людина однієї ідеї, поза якою 
він не бачив світа, та може ним і не цікавивсь анітрохи. Відповідно до своєї упертої, 
урівноваженої вдачі, Павлик був немов гальмом, консервативним елементом у рухові, 
оборонцем і вартовим його традицій; з щиро-реліґійним - хоч як чудно прикладати це 
до небіжчика - запалом та завзяттям дбав він про чистоту тих традицій, незалежність 
та безустанність - святість навіть, якщо хочете, і коли Франкові доводилось іноді одхи-
лятися від загальної лінії руху, вибігати наперед, збочувати, то в діяльности Павлика 
бачимо саму просту лінію, сувору й незломну навіть у другорядних справах. Душею 
руху, живущим і творчим його живчиком він не міг бути, але потім його основним осе-
редком він був безперечно, і цю вагу елемента, що об’єднував партійних товаришів, ніс 
він до останніх моментів свого життя. Душа і розум радикального в широкому розумін-
ні руху, обидва вони такі неоднакові, так далекі й разом надзвичайно близькі..., дарма, 
що перший безупинно рвавсь наперед, другий ішов “в ногу” з масою, один був про-
водирем переважно, другий тільки робітником для поступу. […] Тепер не стало обох. 
Потужна смерть ще раз їх спарувала й поставила поруч славні наймення, вкриті ду-
ховно “червоною китайкою, заслугою козацькою”.. Полягли вони - і славний художник 
та борець, і незломний громадянин, як криця твердий - у боротьбі життьовій. Та цим 
не скінчилось їхнє життя серед нас, бо воістину - “Слава їх не вмре, не поляже”…»170. 
170  Єфремов С. Франко і Павлик / Календарь на рік звичайний. Петроград: друкарня «Научное 
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Упізнаємо в цьому формулюванні улюблений народниками, починаючи з ге-
нерації 1860-тих рр., образ героя, що поліг у нерівній борні (вкритий “червоною 
китайкою, заслугою козацькою”), відчуваємо уміння С. Єфремова-публіциста по-
дати комеморативні дефініції: Іван Франко у його визначенні постає як «славний 
художник та борець», Михайло Павлик як «незломний громадянин, як криця твер-
дий - у боротьбі життьовій».

Євгенія Сохацька, оглядаючи «ювілейну франкіану» Сергія Єфремова - дев’ять 
статей на шпальтах «Ради», доходить висновку, що уся Франкіана С. Єфремова 
утверджувала думку, що титанічна праця І. Франка забезпечить вдячну пам’ять 
не лише сучасників, але й наступних поколінь. Ці публікації є цінним матеріалом 
для характеристики літературно-естетичної думки зламу століть, до того ж значно 
доповнюють характеристику С. Єфремова як особистості, політика та літератора171. 
Авторка наголошує, що для С. Єфремова І. Франко - передусім великий громад-
ський діяч, зачинатель «щиро демократичного й національного»українського ви-
звольного руху в Галичині. «Визначення критиком політичної програми І. Франка 
не має нічого спільного з радянським стереотипом борця й революціонера»172.

Згодом С. Єфремов свої «радівські» нариси видав окремою книгою під назвою 
«Співець боротьби і контрастів. Спроба літературної біографії й характеристики 
Івана Франка» (Київ, 1913). Д. Дорошенко назвав її «найсоліднішою і найціннішою 
з усього, що дала нам ся ювилейна література», зазначив, що книга дає багатий 
матеріал, а головне -яскравий і цільний образ, який полишає сильне враження, 
«через те вважаємо її коштовним вкладом як в ювілейну літературу про Франка, 
так і взагалі в критичну літературу нашу»173. 

Проявом і даниною комеморації є популярно написана брошура С. Єфремова 
«Іван Франко. Про життя його та діла», оприлюднена в Петербурзі «Благодійним 
товариством видання загальнокорисних і дешевих книжок» 1916 р. Вона містить 
підрозділи «Як жив Іван Франко», «Що зробив Іван Франко», «Найважніщі писан-
ня Івана Франка». С. Єфремов наступним чином виокремлює історичне значення 
праці письменника: «У тому саме й лежить величезна заслуга Франкова, що, був-
ши мужицьким сином, вигодуваний і вивчений на малі мужицькі достатки, він 
не забув, хто саме його вигодував і до розуму довів. Він чулою душею та глибоким 
розумом збагнув, що своєю працею для народного добра, для всіх трудящих людей, 
повинен сплатити те, що на його науку витрачено, повинен засипати ту безодню, 
що пролягла здавна між народом та справжньою освітою. Франко підіймає народ 
угору, до світла, до кращого життя»174.

У 1920-ті-1930-ті рр. представники молодшого покоління літературознавців 
Микола Зеров і Ярослав Гординський закидали Сергієві Єфремову публіцис-
тичність його літературознавчих праць. Так, на думку Я. Гординського, розвідка 
С. Єфремова «Співець боротьби і контрастів: Спроба літературної біографії і харак-
дело», 1917. С. 142-145.

171  Сохацька Є. Ювілейна Франкіана Сергія Єфремова. До 40-річчя літературної діяльності 
І. Я. Франка (за сторінками «Ради» 1913 р.). Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту: зб. за підсум-
ками звіт. наук. конф. викл. і асп., 17-18 жовт. 2006 р. : вип. 5, у 3 т. Кам’янець-Подільський, 2006. 
Т. 2. С. 654.

172  Сохацька Є. Ювілейна Франкіана Сергія Єфремова. С. 650.
173  Цит. за: Шумило Н. Під знаком національної самобутності. Українська художня проза і літе-

ратурна критика кінця XIX - поч. XX ст. Київ : Задруга, 2003. С. 367.
174  Єфремов С. Іван Франко. Про життя його та діла / Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-

1917 років: «Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. 
Т. 2 / Упорядник С. Г. Іваницька. Т. 2. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 305.
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теристики І. Франка» - «спроба більше публіцистично-популярна, ніж строго нау-
кова»175. Згодом цю тезу підхопить Євген Маланюк. У «Книзі спостережень» (1962) 
він порівняв долю «каменяра» Івана Франка з долею «кобзаря» Тараса Шевченка, 
дійшов висновку, що якщо вони зовнішньо й різняться, то суттю своєю зближають-
ся, бо «історична доля нації, що породила обидвох, тяжко заважила і на їх особи-
стій долі - за життя, як і по смерті». Поглиблюючи цю думку, напише: «Пригадаймо 
деякі невеселі факти. Донині існують ніколи не видані твори Франка. Донині ле-
жать у Львові (якщо не зникли) його невикористані рукописи. Донині немає не те 
що повного видання його літературної спадщини, а й навіть більш-менш “акаде-
мічно” виданих окремих циклів чи окремих родів його творів, то значить, виданих 
за певним пляном, з певною текстологічною підготовкою та наймінімальнішим 
історично-літературним насвітленням. Донині немає, коли не рахувати публіцис-
тичної і нині перестарілої праці С. Єфремова (“Співець боротьби і контрастів”, Київ, 
1913 р.), хоч би спроби монографії цієї видатної людини»176. Більш перспективни-
ми йому уявлялись пошуки неокласиків, якими стали надбання П. Филиповича 
«Шляхи Франкової поезії» (1925) та М. Зерова «Франко-поет» (1926). Ці автори, 
на погляд Є. Маланюка, спромоглись окреслити для сучасних поколінь постать 
Франка-поета «у всій своїй величині», не затіняючи її постаттю Франка-науковця, 
повістяра й публіциста. Є. Маланюк, прибічник ідеології інтегрального націона-
лізму, людина «донцовського» типу, замолоду військовик, що пройшов Першу сві-
тову війну, службу в Армії УНР, гостро реагував на безсилість Центральної Ради, 
занепад УНР, винуватив у тому насамперед стару ліберально-демократичну, на-
родовську інтелігенцію, і для нього багато що було в спадщині Єфремова неприй-
нятним. Дратували його й народницько-драгоманівські мотиви в потрактуванні 
творчості й світогляду Франка. 

У праці «В пазурах раціоналізму» він торкнеться проблеми впливу 
М. Драгоманова на І. Франка і підкреслить, що поет «на схилі свого життя, майже 
в обличчя того страшного, що насувалося на нас, з великим болем і пізнім жалем, 
але розірвав з минулим». Він цитує передмову Франка до виданих у 1906 р. листів 
М. Драгоманова, його гострі закиди в статті в «ЛНВ» 1906 р. на адресу останньо-
го, пригадуючи слова С. Єфремова про цей «запізнений бунт проти Драгоманова», 
який для багатьох сучасників Франка був незрозумілим, дивним, і вони пояснюва-
ли його лише недугою Франка177.

За Радянської влади єфремовський досвід потрактування творчості «україн-
ського Мойсея» виявився не затребуваним. В усякому випадку, до ювілейних комі-
тетів його не кликали - занадто незалежно себе поводив. Симптоматичним є запис 
в його щоденнику від 13 травня 1926 року: «Засновано офіціяльний Комітет для 
святкування 10-х роковин од смерти Франка. До комітета запрохано Грушевського 
та Кримського. Що мене не запрохано, Кримський перший звернув увагу і спочат-
ку витолковував, що це ознака “немилості”, аж потім запитав про це Любченка (го-
лова виконкому). Любченко одповів, що просто забули про мене. Забудькуватість 
дуже характерна, бо про Франка у нас ніхто стільки не писав, як я, - отже, наші 
українські правителі, виходить, нічого не читають, навіть на цікаві їм нібито теми. 

175  Гординський Я. Сучасне франкознавство. Львів : Накл. Наукового т-ва ім. Т. Г. Шевченка, 
1933. С. 8.

176  Маланюк Є. Франко незнаний / Маланюк Є. Книга спостережень: Проза. Торонто : Гомін 
України, 1962. С. 83-84.

177  Маланюк Є. В пазурах раціоналізму / Маланюк Є. Вибрані твори / Упорядник О. Омельчук. 
Київ : Смолоскип, 2017. С. 338.
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Але я дуже радий, що мене забули. Адже офіціяльний Комітет, напевне, зробить 
спробу пошити й Франка в большевики, то нехай робить це без мене. Все одно дове-
лося б з такого комітету тікати»178. Але дві важливих праці академіка було видано. 
Це згадана вище монографія (Єфремов С. Іван Франко: критично-біографічний 
нарис. 2-е вид. з доп. Київ : Слово, 1926. 256 с.) та праця «З спогадів про Ів. Франка 
та з його листування» (Література: Збірник перший. Київ, 1928).

Ще одна постать доби «національного відродження», до постання комемора-
тивного канону якої спричинився С. Єфремов-публіцист, - це Маркіян Семенович 
Шашкевич (6 листопада 1811 р., с. Підлісся, Золочівський округ, Королівство 
Галичини та Володимирії, Австрійська імперія - 7 червня 1843 р., с. Новосілки, 
Золочівський округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія). 
Український письменник, поет, священик УГКЦ, громадський діяч, один із пред-
ставників «Руської трійці».

Із духовної сім’ї. Учився спочатку в гімназії у Бережанах, з 1829 р. - у Львівській 
духовній семінарії, водночас був вільним слухачем філософського відділу Львівського 
університету. 21 лютого 1831 р. за порушення семінарського режиму й «вільнодумство» 
виключений із семінарії. Активно займався самоосвітою, читав все, що стосувалося 
слов’янських культур, ознайомився з «Енеїдою» І. Котляревського, збіркою народних пі-
сень М. Максимовича. По смерті батька (1833) відновив навчання у Львівській семіна-
рії; після її закінчення (1838) служив парафіяльним священиком по селах Львівщини 
(Гумниська, Нестаничі, Новосілки), зазнаючи матеріальних нестатків, цькування вла-
ди, потерпаючи від загострень туберкульозу. Під час перебування в семінарії організу-
вав літературний гурток й розпочав свою творчу діяльність. Спільно з Я. Головацьким 
та І. Вагилевичем заснував «Руську Трійцю», гуртуючи навколо неї національно 
свідому молодь (Г. Ількевича, І. Білинського, Ф. Мінчакевича, М. Козловського, 
А. Величковського та ін.), ставлячи на меті національно-культурне відродження на 
західних землях, впровадження народної мови в письменстві й церковних пропові-
дях. Внаслідок їхньої діяльності з’явились фольклорні збірки «Син Руси» (1833), «Зоря» 
(1834), альманах «Русалка Дністровая» (1837). Писав переважно вірші патріотичної 
(«Руська мова», «Дайте руки») та історичної тематики («Хмельницького обступлен-
ня Львова», «Наливайку»). Йому належить також кілька прозових творів, серед них 

- казка «Олена», високо оцінена І. Франком. У 1836 р. опублікував брошуру «Азбука 
і Abecadlo», спрямовану проти спроб заведення в українській мові латинської абетки. 
Переклав українською мовою частину «Слова о полку Ігоревім» та Святого Письма 
(Євангеліє від Матфея і Йоана) (1842 р.). 

Не збереглося жодного прижиттєвого портрета Шашкевича (згодом це питан-
ня дослідив М. Возняк)179. Утім, залишились усні описи його сучасників, за яки-

178  Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. С. 374-375.
179  У розвідці «В пошуканю за портретом М. Шашкевича» (Неділя. 1911. Ч. 33. С. 3-9) на основі ста-

тей «Пам’ять Маркіяну-Руслану Шашкевичу» Я. Головацького, «Возрожденіє Галицкой Руси і Маркіян 
Шашкевич», вірша «Згадка за Маркіяна Шашкевича» М. Устияновича, а також листа І. Вагилевича до 
М. Погодіна від 26 червня 1843 р. М. Возняк описав зовнішній вигляд М. Шашкевича. «Маркіян був 
чоловік середного зросту, щуплий, але меткий, волосє яснорусе, очі сині, тужниї, носик невеличкий, 
кінчастий, лице худощаве виражало якуюсь тугу і болість. Сам був мягкого, доброго серця, в товаристві 
дотепний і забавний, показував себе веселим і шаловливим. Лиш коли розговорився за рущину, народ-
ність, за рідний язик, родиму словесність і пр., тоді показалася вся сильна душа єго, котра в тім слабо-
витім тілі жила, очі блискнули живостю і якимсь святим вотхновенєм, чоло трохи приморщилося і лице 
набрало якоїсь грозної поваги, - говорив сердечно, сильно переконував, бо му з серця ішло, він цілий 
тим духом жив і віддихав» (Возняк М. Як пробудилося українське народне життя в Галичині за Австрії. 
Львів : Друкарня видавничої спілки «Діло», 1924. С. 99). Див. докладніше: Клебан Л. Постать Маркіяна 
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ми та за фотографіями сина Володимира намалював портрет Шашкевича спершу 
Микола Івасюк, а на столітній ювілей - художник Іван Труш.

Посмертно Я. Головацький видав його «Читанку» (1850 р.), яка з успіхом ви-
користовувалась в початкових школах Галичини. Поховали Шашкевича у селі 
Новосілки, а у 1893 р., коли відзначали 25-річний ювілей діяльності Матірного 
Товариства «Просвіта» та 50-ліття смерті Маркіяна Шашкевича, проводирі 
«Просвіти» разом зі створеними спеціально комітетами 31 жовтня - 1 листопада 
1893 р. з великими почестями перевезли тіло М. Шашкевича до Львова, щоб «мо-
гила нагадувала українцям дороге для них ім’я і великі заслуги священика-пись-
менника у справі народного відродження». У перепохованні взяли участь тисячі 
людей зі Львова і з провінції. Похоронну відправу у церкві Параскеви-П’ятниці 
очолив митрополит Сильвестр Сембратович. Звідти домовину з тілом супроводжу-
вали на Личаківський цвинтар180. У газеті «Діло» писалося: «То Русини проводжали 
свого Сина, то діти, внуки і правнуки відпроваджували давно переставше битися 
серце батька, що научив їх всіх любити понижену «хлопську» бесіду, що впрова-
див їх під сільську стріху і велів пригорнути до себе «меншого незрячого брата». 
Величавий був се тріумф! Се-бо в’їздив у мури престольного города Галицької зем-
лі витязь мисли і духа, побідник злорадних мільйонів темряви, вістун кращої долі, 
Керманич, а у його боку десятки тисяч апостолів і учеників - ціла Русь-Україна»181. 
Церемонія перепоховання стала демонстрацією консолідації сил української спіль-
ноти Австро-Угорській імперії. 

Таким чином, 1911-й став «роком великих національних ювілеїв», пов’язаних 
із Т. Шевченком та М. Шашкевичем. Галицька преса називала Маркіяна «апо-
стол живого слова, будитель народу, перший реформатор життя духового, пер-
ший будитель галицької Русі, народно-національний робітник у руській спра-
ві» й рясніла повідомленнями про святкування ювілею поета в різних куточках 
краю: у Підліссі, Яворові, Бібрці, Чорткові, Станиславові, Теребовлі, Гримайлові, 
Винниках, Бродах, Бориславі, Самборі, Клепарові, Мостиськах, Дрогобичі, Буську, 
Копичинцях, Зашкові, Кам’янці-Струмиловій, Богородчанах... У Дрогобичі на фа-
саді кафедрального храму Пресвятої Трійці було встановлено пам’ятну дошку із 
написом: «Будителю Галицької землі у 100-і роковини від дня народження - з лю-
бов’ю і вдячністю. Дрогобицька земля». 

Найбільш урочисто Шашкевичівські роковини відзначалися у Львові. З Італії 
на прохання ювілейного комітету приїхала славетна українська співачка Соломія 
Крушельницька «нарочно на те, щоб своїм виступом на львівськім концерті звели-
чити Маркіянове свято». Увесь прибуток з концертів 6 і 7 листопада був переданий 
у просвітницький фонд ім. М. Шашкевича. Газета «Рада» від 23 листопада 1911 р. 
повідомляла про участь співачки в концерті, присвяченому пам’яті М. Шашкевича 
у Перемишлі, прибуток з якого було передано у фонд товариства «Рідна школа»182. 
Шашкевича у працях Михайла Возняка. Українське літературознавство. 2016. Вип. 81. С. 83.

180  Марунчак М. Маркіян Шашкевич: біо-бібліографічний покажчик. Інститут-Заповідник 
Маркіяна Шашкевича, Бібліотека Шашкевичіяни ч. 7. Вінніпег, 1979. С. 23-24.

181  Владика Ярослав (Приріз). Передмова до монографії про о. Маркіяна Шашкевича. 5.11.2011. 
URL: http://sde.org.ua/bishops/jaroslav-pryriz/item/1864-peredmova-do-monografiji-pro-o-markiyana-
shashkevycha.html

182  У репертуарі С. Крушельницької була лише одна пісня на слова М. Шашкевича - «Веснівка», 
але вона її дуже любила. У програмі передостаннього концерту С. Крушельницької, який відбувся 
3 березня 1948 р,. теж звучала «Веснівка» Шашкевича-Матюка (Олександра Кирик. Участь Соломії 
Крушельницької в Шашкевичівських ювілейних урочистостях 1911 року. URL: www.salomeamuseum.
lviv.ua/i/files/kyryk1.doc). 



297297

3.1. Свята та ювілеї. Посвяти на пошану діячів національної культури

Меморіальна дошка на честь Шашкевича була встановлена на Святоюрському 
соборі. Як вона виглядала, на сьогодні достеменно невідомо; зберігся лише опис 
у газеті «Діло» за 6 листопада 1911 р. Заснували товариство ім. М. Шашкевича, 
на чолі якого став о. Володимир Кальба, парох Соколівки. Це товариство зайня-
лось викупом землі на Білій горі, неподалік села Підлісся, де народився Маркіян 
Шашкевич183. За 20 тисяч злотих викупили землю у поляка Яблонського. На Білій 
горі встановили хрест (25 метрів висотою). В акції взяло участь 15 тис. чоловік. 
Планували збудувати церкву, будинок «Просвіти» і табір для вишколу молоді. 
Втім, Перша світова війна завадила зреалізувати ці плани. 

У святочні дні 1911 р. у Винниках, у церкві Вознесіння Господнього була від-
крита і посвячена дошка, на якій викарбувані пам’ятні слова: «1811-1911. Пам’яти 
о. Маркіяна Шашкевича, поета, подвижника і вісника відродження Галицької 
України-Руси. Винницькі українці». Газета «Діло» 21 грудня висвітлила урочисте 
святкування, що відбулося у Винниках 3 грудня 1911 р.184.

У Станиславові 1911 р. комітет товариства «Рідна школа» вирішив створити 
приватну народну школу імені Маркіяна Шашкевича185. Це теж була одна з форм 
комеморацій, яка дієво використвувалась на початку ХХ ст. Крім того, практикува-
лись традиційні, літературно-публіцистичні форми комеморації - на 100-літній юві-
лей з’явилися публікації Богдана Лепкого «Маркіян Шашкевич» (Коломия, 1912) 
та Михайла Возняка «Писання Маркіяна Шашкевича» (Збірник Філолологічної 
секції НТШ. 1912. Т. XIV). 

Підросійська Україна теж пошанувала пам’ять о. Маркіяна. Публіцистичні 
праці С. Єфремова на шпальтах «Ради» та журналу «Світло» дають тому перекон-
ливе свідчення186. Показово, що окреслюючи меморіальний образ «безсмертного 
Маркіяна», Сергій Олександрович насамперед звернув увагу на акції пошануван-
ня М. Шашкевича в Галичині, водночас наголошуючи на всеукраїнському значен-
ні його діяльності. У статті «Національне свято [Ювілей М. Шашкевича]» (1911) 
він писав:

«Закордонна Україна розпочинає сьогодні серію ювілейних свят з приво-
ду нарождення на світ першого діяча національного відродження в Галичині 
Маркіяна Шашкевича. В Підліссі, де сто років тому народився Шашкевич, стане сьо-
годні пам’ятник на вічний спомин про благородного прихильника рідного народу, яко-
му Шашкевич присвятив усі свої сили, віддав найкраще, що має людина - пал душі 
молодої, пориви високого розуму, любов великого серця. Насіння, що кинув Шашкевич 
у рідну землицю, по довгих часах національного лихоліття й стужі, принялося нареш-

183  Марунчак М. Маркіян Шашкевич: біо-бібліографічний покажчик. Інститут-Заповідник 
Маркіяна Шашкевича, Бібліотека Шашкевичіяни ч. 7. Вінніпег, 1979. С. 24. «Культ Шашкевича» в 
Галичині розглянуто в діаспорних виданнях В. Луціва та М. Марунчака.

184  Байцар Андрій. Маркіян Шашкевич і Винники. 28.10.2012. URL: http://plus.lviv.ua/publ/21-1-
0-643

185  У травні 1912-го в газеті «Станіславівські вісті» надрукували анонс навчального закладу, 
що мав відкритися 1 вересня: «Школа ім. М. Шашкевича, 4-класна, буде міститись в домі «Сокола» 

- вул. 3 Мая, 18. Призначення - готувати хлопців до вступу в гімназію. Школа приватна, але безплат-
на. В 1912 р. організовуються перший і третій клас. 3-й для тих, хто закінчив 2-класну школу в селі» 
(Іван Бондарев, Михайло Головатий. Слідами старого Станиславова. Школа Маркіяна Шашкевича. 
Репортер. 15.09.2017. URL: http://report.if.ua/uncategorized/slidamy-starogo-stanyslavova-shkola-
markiyana-shashkevycha/)

186  Перелік праць С. Єфремова, присвячених М. Шашкевичу, див. додаток Б. Покажчик 
М. Марунчака, хоча є досить повним, чомусь не містить згадок про праці С. Єфремова (Марунчак М. 
Маркіян Шашкевич: біо-бібліографічний покажчик. Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича, 
Бібліотека Шашкевичіяни ч. 7. Вінніпег, 1979. 206 с.). 
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ті, зійшло і скрізь тепер зазеленіли вже молоді вруна нашого народного відродження. І 
довгий ряд стає перед нами постатів, що не жалуючи себе працювали для його колись...

Незабаром ми докладніше маємо розглянути життя і працю Шашкевича на ниві 
нашого національного життя. Тепер, на початку свята, ми хочемо звернути увагу 
тутешніх земляків на одну тільки рису його діяльности - на її всеукраїнську вагу, на 
те значіння, яке мав Шашкевич не тільки для тіснішої своєї отчини, але й для всієї 
України. Це справді був діяч, що не обмежувався тісними закутками й горизонтами, а 
сягав по за їхні межі, прозираючи орлім оком за політичні кордони, обнімаючи своєю 
братерською любовію всі краї, де лунає українське слово, де живе рідний народ»187.

В іншій статті - «Присуд історії. З приводу Шашкевичевого ювілею» (1911) - 
публіцист твердив: 

«… І от тепер, у соті роковини нарождення Маркіянового, ми напевне ніде в 
Галичині не знайдемо українця, щоб міг пережити те, що трапилось бідолашному 
Плешкевичеві. У нас, на Україні це ще може бути, але там рідна мова л’ється усюди - і 
по селах, і по містах, в освіченому товаристві і серед простого люду, в церкві і в суді, 
в театрі і в університеті, в кав’ярні і в сеймі... Теперішнє покоління може згадувати 
оту пригоду з Плешкевичем тільки як характерний анекдот, як сумне свідоцтво на-
ціонального занепаду, нарешті як ознаку неповаги до себе самого і до свого рідного 
народу. Але пережити щось подібне в дійсности, знов кажу, ніхто тепер не може в 
Галичині. І сталось це тому, що 75 років перед нашими часами це переживало поколін-
ня Шашкевича. З соромом, з образою в душі, з болем у серці, червоніючи - але мусило 
воно переживати. Бо раз-у-раз піонерам доводиться проломлювати ті шляхи, якими 
пізніші покоління підуть цілком спокійно, навіть не помічаючи іноді тих елементар-
них труднощів, що чигали на кожному ступіні наших батьків.

Шашкевичеві судилося бути таким піонером, людиною, що не вдовольнялася уто-
рованими стежками й жадала чогось нового, шукала нової правди замість тієї старої, 
що говорила: “хлоп то бидло”».

Задаючись актуальним на той час питанням «Чим був Шашкевич для своїх 
сучасників?», С. Єфремов відповідав: 

«Для одних це був фанатик «хахольської», «хлопської» мови, і вони не знаходили 
досить гострих глузуваннів, щоб висміяти комедні, на їх погляд, заходи того фанатика. 
Для других - небезпечний новатор, що ламав звичні шаблони - і вони встали на обо-
рону попраних традицій, кидаючи на новатора вже реальним камінням. Для третіх - 
неспокійна голова, ворохобник, що не знать чого шукає, йдучи на поводі мрійних вига-
док, і ці теж знайшли, чим дошкулити йому. Ще для інших це був просто божевільний, 
що наперекір відомій примовці наважився мертвого вертати з гроба. Так дивилась 
величезна більшість. І тільки малісенький гурточок, одиниці промовляли побожно ра-
зом з Казановичем: «О безсмертний Маркіяне! Ти зажег єси огонь в моїй груди, котрий 
лиш гробова персть загасити може».

І правда на правду вийшла, ставши на стороні останніх. Маркіян запалив огонь, 
якого й гробова персть загасити не здолала. Він свою долю з’єднав з долею рідного 
народу і свою справу передав майбутності, передав історії і вона вже розсудила його з 
сучасниками й дала свій присуд. Той історичний присуд ми читаємо і в подіях ювіле-
йного свята, і в тій загальній пошані, якою ім’я Шашкевича тішиться по всій Україні. 
І якими дрібними та мізерними перед тим величнім присудом здаються тепер свари, 
187  Єфремов С. Національне свято [Ювілей М. Шашкевича]. Рада. 1911. № 233. 16 октября (29 

жовтня). С. 1.
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злість, зненависть та шпильки величезної більшости сучасників! З одного боку - пере-
бутий «Скверный анекдот», з другого - нездоланна вічність». 

Оглянувши заслуги Шашкевича перед української спільнотою, Єфремов за-
вершував комеморативну статтю символічною фразою, демонструючи віру в до-
сягнення мети й перспективи позитивного майбутнього рідної нації - показово, що 
йдеться вже саме про націю, а не народ: 

«Славні ймення наших піонерів не дадуть нам пристати на дорозі, ані спинитись, 
ані зректися нашого великого спільного діла. І хоч послідніми, а таки прийдемо й ми 
туди, де [не] буде вже ні первих, ні останніх, а будуть рівні, з однаковим правом люде 
і вільні з однаковим правом нації...»188.

Нарешті, у статті «Джерело національної свідомости. З  приводу 
Шашкевичевого ювілею» в педагогічному журналі «Світло» (жовтень 1911 р.) 
С. Єфремов подав своє бачення специфіки комеморативних практик на честь пер-
шого «будителя» в підавстрійській Україні й зробив широке історіософське уза-
гальнення у контексті «історії поколінь». Структура статті така. Спочатку йде теза 
про тяжке торування шляху першопроходцями у суспільному житті, про те, що 
наслідки їхньої праці здатні гідно пошанувати лише нащадки: 

«Скрізь і завжде однакова буває доля визначних людей, що не вкладаються в зви-
чайні рямці, а силкуються розсунути їх. Густо терном закидано їх життьову путь; рясно 
їм трапляється прикростей; муки та страждання, і моральні, й матеріяльні, частіше 
всього припадають на долю іниціяторів нових справ та борців за нові умови життя. 
Рідко хто з їх мав щастя сказати «нині отпущаєши», на власні очі побачивши перемогу 
своїх ідеалів; більшість сходить у могилу, не знаючи чи скоро світ буде, знаючи тільки 
одне, що він напевне буде». 

Далі С. Єфремов зазначає, що не минула така доля й Маркіяна Шашкевича. 
Але через сторіччя ситуація змінилась. І от

«… скромний семинарист, потім сельський священик, що за все своє недовге жит-
тя зазнавав самих мук, виростає на наших очах у якогось велетня серед того людського 
мотлоху, що коло його крутився. Де поділись бундючні постаті тодішніх проводирів 
перед цією скромною, але справді величньою постаттю? Порох історії давно їх засипав 
з головою, а той, кого вони так ненавиділи і ненавидючи ганяли, не даючи спокою, на 
їхніх кістках збудував собі невмирущу будучину. І може чимало тодішніх вельможни-
ків через те тільки й відомі нам тепер, що на Маркіяна Шашкевича свою руку здій-
мали. Незавидна це відомість, але то вже помста історії за кривди, великій людині 
заподіяні...» 

Далі автор подає біографічні відомості про ювіляра, про місце й обставини його 
народження, зауважуючи, що на його батьківщині сього року поставлено пам’ят-
ника на спомин про цю подію. Концептуалізує моральну й історичну вагу постаті 
о. Маркіяна в розвитку українського й ширше - слов’янського «відродження».

«Постать Шашкевича надто рельєфно виступає в історичному освітленні, з пер-
спективи далеких часів. Людина надзвичайно симпатичної, лагідної вдачі, він немов 
умисне призначений був на те, щоб впливом своїм зачаровувати людей, що близько 
його знали, гуманізувати їхні змагання, притягати до праці, показувати сяйво дале-
188  Без підпису. [Єфремов С.]. Присуд історії. З приводу Шашкевичевого ювілею. Рада. 1911. № 

239. 23 октября (5 ноября). С. 1-2.



300300

Розділ ІІІ. «Винайдення традиції» та творення «місць пам’яті»...

ких ідеалів. Та не в цій моральній красі особи Шашкевича лежить його вага та іс-
торична заслуга для українського відродження. Зацікавившись слов’янським рухом, 
Шашкевич своїм бистрим розумом зміркував, що в основу відродження треба покласти 
реальні потреби конкретного народу, - і на цій геніально простій ідеї заснував усю 
свою діяльність». І далі робить висновок про те, що «для нас, нащадків, що йдемо за 
Шашкевичем, чисто літературні його заслуги меркнуть перед величезною громад-
ською вагою його вчинку». 

Проводить аналогії між діяльністю Котляревського на Україні Наддніпрянській і 
Шашкевича на Україні Наддністрянській, підкреслюючи, що ці люди неоднакової 
духовної організації й різних психічних типів зробили однаково велике діло. 

«Це перші струмочки того дужого потоку, яким рине тепер український рух, це 
перводжерела нашої новітньої свідомости національної. І власне тим вони й великі, 
що перші. Безмірна любов їх до рідного народу та здоровий інстинкт вивели їх на ту 
стежку національної свідомости, якої тоді зовсім не знали ще у нас; та разом і їм са-
мим забезпечили невмирущу славу і справді “вічную пам’ять” на прийдущі часи. Буде, 
може, час, коли літературні їх твори зістаріються, але найкращий їхній твір, отой по-
чин національного руху, не перестаріється ніколи. Ці люде творили історію, а своїх 
творців історія не забуває...»189. 

Таким чином Єфремов пов’язує проблему «національної свідомості», «невми-
рущої слави» і «вічної пам’яті» на майбутнє та висловлює передбачення, що коли 
навіть згодом нащадки можуть втратити інтерес до літературних творів цих пред-
теч національного відродження, все ж зостанеться головне - їхній ідейний спадок. 
Звучить характерна для Єфремова фраза: «Ці люде творили історію, а своїх твор-
ців історія не забуває...».

С. Єфремов не проминав і тих праць, що виходили в ювілейний рік. Так, він 
оперативно відгукнувся на видану в Харкові книжечку Миколи Плевако «Про 
Маркіяна Шашкевича й відродження галицьких українців» (1911). На погляд 
Сергія Олександровича, 

«молоде харьківське видавництво ім. Бориса Грінченка випустило оце вже другу 
книжечку своїх виданнів, першу присвятивши життєписові свого патрона. Друга кни-
жечка, про Маркіяна Шашкевича, вийшла дуже до речі, бо під час так званих маркія-
нових свят конче треба було дати нашому селянству популярно написані відомості про 
апостолa галицької України. Закордонні видання, а надто популярні, у нас, на жаль, 
дуже мало росходяться, й доводиться іноді наново робити ту роботу, що за кордоном 
давно вже зроблена. Може це й не економно, та нема чим тут зарадити, аж поки не 
заведеться інтенсивнішої циркуляції й жвавішого обміну виданнями по цей і по той 
бік кордону.

Книжечка д. Плевако дає живий образ діяльности Шашкевича на фоні громад-
ського життя в Галичині» 190. 

С. Єфремов акцентував на корисності появи науково-популярних видань як 
найбільш оптимальної й масової форми комеморації. Видань, які б містили точні 
відомості, були написані зрозумілою для широких мас мовою й мали  виховаль-

189  Єфремов С. Джерело національної свідомости. З приводу Шашкевичевого ювілею. Світло. 
1911. Кн. 2. С. 8-14.

190  С. Є-мов. [Єфремов С.]. [Рец.]: М. Плевако - Про Маркіяна Шашкевича й відродження га-
лицьких українців. Видавництво ім. Бориса Грінченка, № 2. Стор. 31 in. 8°. Харьків, 1911. Ціна 7 коп. 
Світло. 1911. Кн. 3. С. 81-83.
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но-ідеологічне звучання. Таким було його тодішнє бачення моделі «біографіки для 
всіх».

В «Історії українського письменства» С. Єфремов іменує Шашкевича «пер-
шим письменником отого нового письменства, тим живим мотором, що прилучив 
закордонну Україну до всеукраїнського національного руху. Ідеї Шашкевича, то 
пригашаючи, то новим полум’ям розгораючись, зробились підвалиною всього гро-
мадського життя для наших земляків закордонних»191. В цій синтетичній праці 
Єфремов використовує образ, який не зустрічаємо в його публіцистичних посвя-
тах: Шашкевич - «це був Станкевич українського відродження в Галичині, тільки 
присилуваний працювати в клерикальному осередку галицької духовної школи, 
серед національних суперечностей галицького життя». Нарешті, у візії Єфремова 
Шашкевич постає як «батько нацонального відродження в Галичині», «зразок 
ідейності й видержаності для потомних поколінь»192.

Рішуче повстав (щоправда, постфактум, уже після святкування) проти кано-
нізації М. Шашкевича Микола Євшан. Порівнюючи проведення в один рік двох 
ювілеїв - 50-ліття смерті Шевченка і 100-ліття уродин Шашкевича, він слушно 
звернув увагу на те, як поставилося українське громадянство до обох поетів. Більш 
бучно в Галичині святкувався другий ювілей, до нього долучилась і УГКЦ на чолі з 
А. Шептицьким. Тобто шашкевичівське свято 1911 р. тісно пов’язувало національ-
ний і релігійний аспекти. «Я, очевидно, не проти святкування його пам’яти. Се 
тільки добре свідчить про нас, коли ми уміємо й бажаємо гідно пошанувати своїх 
визначних діячів. Можна робити з нього символічну стать нашого відродження. 
Щоб не вносити дисонансу в ювілейний настрій, я пишу свої уваги тепер, коли свя-
то пройшло. Але виступити-таки треба проти ненормальности того культу, проти 
того, щоб ширилося фальшиве розуміння нашої минувшини, щоб те розуміння ста-
вало в суперечності з інтересами живого, сучасного життя. Бо те все може тільки 
шкідливо відбитися на нашому організмі, спровадити на бездоріжжя наше життя 
і загнати його в глухий кут». На думку енергійного критика, «сама платонічна 
любов до народности, поняття якої собі Шашкевич не усвідомив до народної мови 
і пісні, … сама, кажу, ота платонічна любов реформатором життя та ініціатором 
культурної течії Шашкевича зробити не могла. А власне, поза тою любов’ю, поза 
добрими намірами ми у Шашкевича не знаходимо нічого, за що можна би його 
назвати батьком. У всім іншім він був дитиною та рабом тої самої епохи». І тому, 
наполягав Євшан, роботу тих, хто заводить у Галичині його культ, який перейшов 
навіть культ Шевченка, «треба назвати щонайменше нерозважною, коли не шкід-
ливою для національної справи»193. Ще категоричніше відгукнувся молодий модер-

191  Єфремов С. Історія українського письменства. Київ : Феміна, 1995. С. 437-438. 
192  Там само. С. 438-439. З приводу участі Єфремова у творенні  «культу Шашкевича» переконли-

вим є спостереження Т. Салиги, подане в порівняльно-літературному контексті: «Зрозумiло, що Сергiй 
Єфремов, який писав про М. Шашкевича пiзнiше, знав усi попереднi оцiнки його творчостi - оцiнки, якi 
«виставляли» галицькому будителевi Б. Лепкий, М. Тершаковець, К. Студинський, О. Бабiй, М. Возняк, 
Я. Ярема, В. Родзикевич, В. Щурат, І. Брик, Ф. Колесса та багато iнших поцiновувачiв, узагальнивши 
їх. Переважно вони були суголосними, а iнодi й повторювалися. Однак такий повтор був умотивова-
ним» (див.: Салига Т. «...Живий мотор, що прилучив Галичину до всеукраїнського руху...» Дивослово. 
2011. № 11. С. 58). 

193  Євшан М. Свято Маркіяна Шашкевича / Євшан М. Критика. Літературознавство. 
Естетика / Упор. Н. Шумило. Київ : Основи, 1998. С. 35-45. На думку Миколи Ільницького, така оцін-
ка «спростована часом» і Євшанову публікацію «Свято Маркіяна Шашкевича» не треба «сприймати як 
літературознавчу студію, а радше як естетичний маніфест речника нового літературного покоління». 
Тарас Салига вважає, що Євшан, перебуваючи в руслі нової модерністичної хвилі, при своєму ентузі-
астичному «хатянському» «віросповідуванні» не спромігся побачити в Шашкевичевій поетиці оновіт-
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ніст про особу й культ М. Шашкевича в нищівній рецензії на книжку Б. Лепкого194.
«Культ Шашкевича» було збережено й розвинуто у діаспорі - регулярно свят-

ковано роковини, видано декілька книжок та бібліографію, започатковано серію 
«Шашкевичіана»195. Дещо іншою виявилась ситуація в незалежній Україні. Так, у 
2011 р., коли прийшов час святкувати 200-річчя з дня народження М. Шашкевича, 
історик, шашкевичознавець Феодосій Стеблій змушений був зауважити в інтерв’ю 
Радіо «Свобода», що на державному рівні мало робиться для відзначення пам’яті 
видатного поета й діяча. Верховна Рада тільки після кількох спроб ухвалила рі-
шення про відзначення 200-річного ювілею Шашкевича, але Уряд ігнорував звер-
нення, які надходили зі Львівщини. Одне з них стосувалось прохання повернути у 
шкільну програму твори Шашкевича196. 

Ту ж проблему підняв у пресі 2013 р. письменник, державний і громад-
ський діяч, співупорядник збірки «Вінок Маркіянові Шашкевичу» (1987) Роман 
Лубківський на шпальтах «Слова Просвіти»197 Автор пригадав, що 100-літній 
ювілей Маркіяна Шашкевича було відзначено у 1911 р. як вікопомну подію, за-
гальноукраїнське свято національного відродження, і культ Шашкевича почав 
переступати штучні кордони між українськими землями, «культ, у якому немає 
ані штучності, ані фальші. Він об’єднував усіх, хто усвідомив свою національну 
сутність, а хто ще не позбувся “безрідності”, отримував допомогу від інтелігенції, 
церкви, патріотично вихованої молоді. Із кожним роком, із кожним поколінням 
набуває міцності народна традиція щорічного пошанування пам’яті Маркіяна 
Шашкевича на Білій Горі, яку паломники підносять до символу, порівнюючи її 
з Чернечою горою біля Канева. Люди старшого покоління добре пам’ятають, що 
майже до середини 60-х років минулого століття в кожній селянській хаті й помеш-
канні священика можна було побачити портрети Шевченка, Шашкевича і Франка 
поряд із образами-іконами. Ідеологічний терор супроти учасників пошанування 
Шашкевича в Україні тривав понад півстоліття…» Лише початок 1960-х, за сло-
неного естетизму, вважаючи його сліпою копією європейського романтизму (див.: Салига Т. «...Живий 
мотор, що прилучив Галичину до всеукраїнського руху...» (у 200-літній ювілей Маркіяна Шашкевича: 
історико-літературознавчий аспект і сьогочасні проблеми...). Українське літературознавство. 2011. 
Вип. 73. С. 263-274).

194  Євшан М. Богдан Лепкий. Маркіян Шашкевич. З ілюстраціями. («Характеристики укра-
їнських письменників», II). Коломия - Галицька Накладня, 1913, VШ-І-108 / Євшан М. Критика. 
Літературознавство. Естетика / Упор. Н. Шумило. Київ : Основи, 1998. С. 601-602.

195  Журнал, періодичний орган кураторії Маркіяна Шашкевича інституту-заповідника у 
Вінніпезі. Виходив двічі на рік протягом 1963-1988 рр. Відповідальний редактор - М. Марунчак. Видано 
43 випуски. Продовженням канадського видання став збірник наукових праць, який видають Інститут 
українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, Інститут-заповідник М. Шашкевича у Вінніпезі, 
Шашкевичівська комісія у Львові. Вийшло 6 випусків у 3-х книгах, де вміщено доповіді, виголошені на 
Шашкевичівських читаннях у Дрогобичі (1989), Львові (1991, 1997), Бродах (1994, 2000, 2004), Івано-
Франківську (1996), Бережанах та Бучачі (1998).

196  Терещук Г. За Австрії Шашкевича вшановували більш гідно, аніж сьогодні. URL: https://www.
radiosvoboda.org/a/24287581.html

197  Автор статті наступним чином актуалізував цей комеморативний захід в умовах режиму 
В. Януковича: «Жодної реакції з боку найвищої державної влади. А коли голова “Просвіти”, народ-
ний депутат України Павло Мовчан через парламентську комісію таки “пробив” проект постанови, то 
Верховна Рада ухвалила … аж два документи, мабуть, з однією метою: відмахнутися від набридливих 

“національно стурбованих” людей. Ніякими виявилися й зусилля Уряду, покликаного їх реалізувати. 
Спрацювало одверте неприйняття Маркіяна Шашкевича в умовах… незалежної України. Пам’ятаємо: 
ініціатори злочинної “мовної” кампанії саме в цей час “протягували” сумнозвісний антиконституцій-
ний закон, і їм аж ніяк не хотілося, щоб - через ювілей Маркіяна Шашкевича - лунало слово на захист 
рідної мови та національної гідності українського народу: виявляється, якийсь слабосилий священик 
через голови поколінь подає нащадкам разючу зброю!» (Лубківський Р. Маркіян Шашкевич - сьогодні. 
Слово Просвіти. 10.01.2013).
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вами Р. Лубківського, дозволив актуалізувати творчість Маркіяна Шашкевича і 
«його патріотичний чин, а це, своєю чергою, внесло нові мотиви в Шашкевичіану 
за межами України»198. 

Згодом, після другого Майдану, зі зміною політичного режиму ситуація зміни-
лась. Так, 29 липня 2017 р. у день уродин митрополита Андрея Шептицького, була 
здійснена важлива комеморативна акція - відновлення й освячення меморіальної 
дошки М. Шашкевичу199. 2017 рік став ювілейним для «Русалки Дністрової», на 
титулі якої стоїть 1837 рік, хоча відомо, що вона була надрукована ще наприкінці 
1836 року. Гучних святкувань не відбулося. Проте у серії «Великі ювілеї» з’явилася 
друком книжка-альбом Йосипа Марухняка та Надії Пастернак «Відлуння дзвонів 
Маркіяна Шашкевича»200.

Після відзначення 200-річного ювілею домінуючою є думка про те, що «реін-
карнація» Маркіяна Шашкевича у символ галицького національного відроджен-
ня, розпочавшись через півстоліття після його смерти, остаточно формується у часі 
відзначення 100-річчя від народження (1911) і відтак триває протягом усього ХХ 
століття201.

Стосовно розуміння дійсного сенсу перетворення постатей діячів української 
культури на політичні символи нації слід пригадати думку Е. Сміта, що «она-
роднення» політичної символіки особливо важливе для демонстрації незамінно-
сті етнічних культурних цінностей202. Тому для українських патріотів початку ХХ 
ст. (серед яких був С. Єфремов) окремі події, герої та знаки виростали до «наці-
ональних ідолів». Усі ці зусилля, підкреслює Е. Сміт, були викликані потребою 
продемонструвати володіння унікальною, самобутньою й адекватною культурною 
спадщиною та етнічним минулим, які витримають порівняння з іншими нація-
ми. Той факт, що «націоналістичні інтелектуали так часто мають працювати над 
забезпеченням спільноти цими культурними цінностями», свідчить, на його дум-
ку, про дуже нерівномірне поширення останніх і палке бажання багатьох спіль-
нот компенсувати відчувану неповноцінність етноісторії та етнічної культури203. 
Торкаючись питання «культурної політизації й очищення», яке також рано чи пі-
зно постає перед «конструкторами» нації, Е. Сміт зазначає, що «наступний етап 
національної регенерації переміщується на політичну арену» та викликає два про-

198  Там само. 
199  Як відзначали коментатори, оскільки відновити у первісному вигляді пам’ятний знак було 

неможливо, Громадська рада «Святий Юр» прийняла рішення про виготовлення «нової меморіальної 
таблиці». Увесь процес її проектування, встановлення та відкриття відбувався без зайвого розголосу, 
позаяк цей чин, попри те, що став подією у культурному житті Львова, насамперед був «сплатою боргу» 
нинішнього покоління перед о. Маркіяном. На освячення прибуло чимало людей. Найактивнішим про-
мотором справи фінансування пам’ятного знаку став Союз Українок, який зібрав левову частку коштів. 
Громадська рада «Святий Юр» звернулася до української інтелігенції, влади та політикуму, усіх, для 
кого небайдуже ім’я о. Маркіяна Шашкевича, долучитися «до справи увіковічення цього вірного сина 
Української Церкви та Української Нації». Див.: Ремінісценції з річного свята Митрополита Андрея 
Шептицького, та дещо про пам’ятну таблицю о. Маркіяну Шашкевичу. URL: http://catholicnews.org.ua/
reminiscenciyi-z-richnogo-svyata-mitropolita-andreya-sheptickogo-ta-deshcho-pro-pamyatnu-tablicyu-o

200  Марухняк Й., Пастернак Н. Відлуння дзвонів Маркіяна Шашкевича. Львів : Камула, 2017. 
108 с., іл. [Рец.] див.: Іван Лучук. Шашкевич поміж нас. 06.06.2017. URL: http://bukvoid.com.ua/reviews/
books/2017/06/06/215240.html

201  Апостол національного відродження (200 років від народження Маркіяна Шашкевича). 
URL: http://ntsh.org/content/apostol-nacionalnogo-vidrodzhennya-200-rokiv-vid-narodzhennya-markiyana-
shashkevicha; Петро Шкраб’юк. Двісті літ безсмертя. З міста Броди на Львівщині розпочалося всеу-
країнське вшанування пам’яті Маркіяна Шашкевича. 13.05. 2011. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/
kultura/dvisti-lit-bezsmertya

202  Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху. Київ : Ніка-Центр, 2013. С. 98.
203  Там само. С. 98.
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цеси - «політизацію культури» й «очищення спільноти». Як бачили ми на прикла-
дах пошанування українським «свідомим» громадянством своїх видатних діячів 
чи вікопомних подій («свято Котляревського в Полтаві»), поступово надаються нові 
національні значення певним символам, подіям, героям і монументам минувши-
ни. Цілі епохи минулого можна подібно до цього політизувати, їхні значення тран-
сформує «ретроспективний націоналізм». Українськими інтелектуалами рухало 
бажання оновити зневажену в імперському соціуму українську культуру. В усіх 
цих подіях, користуючись термінологією Е. Сміта, виразно простежується «логіка 
народнокультурної мобілізації, культурної політизації й очищення спільноти»204. 

Показово, що згодом в мемуарах, щоденниках, есеїстичних творах, меморіаль-
них збірках відбувався процес ретрансляції та мультиплікації події, а сама подія 
ставала поступово міфом. Міфи і символи забезпечували тяглість українського 
руху. «Десь у когось з відомих авторів, - писала Л. Старицька-Черняхівська, - не 
памятаю тільки в кого, натрапила я на надзвичайно влучну думку: “Щасливий 
той нарід, в кого не переривається традиція”. Традиція - живець нації, вона зро-
стає, набирає нових форм, але як зародок в’яже новий організм з попереднім і дає 
йому силу життя. Тоді, в наші часи традиція не переривалась. Старі громадяне, як 
старші товариші, раділи за нас, а ми прислухалися до їх голосу - праця була спіль-
ною»205. Переконливим свідченням спільної праці по «винайденню» та збереженню 
традиції було творення «місць памяті» та святкування ювілеїв діячів «українського 
відродження» впродовж «довгого ХІХ-го століття».

3.2. Пропам’ятні збірки на спогад
 про товаришів та однодумців:

Б. Грінченка (1910 р.) та в. Доманицького (1912 р.)

Взаємозв’язок історії та пам’яті, утвердження різних моделей комемора-
тивних практик, творення «пантеону героїв» в процесі реалізації «українського 
проекту» - питання, які варті уваги дослідників. Засобами публіцистики Сергій 
Олександрович Єфремов «конструював» образи відомих діячів, артикулював їхні 
наміри та ідеї в «тканину» сучасності та сприяв фіксації їхніх заслуг у пам’яті на-
ступних поколінь. 

Яким чином відбивалося «винайдення традиції» та творення «місць пам’яті» 
українського руху у публіцистичному дискурсі С. Єфремова? Бенедикт Андерсен, 
розмірковуючи про націю як «уявлену спільноту», зауважив: «Перетворення дру-
кованого слова на товар повсякденного попиту дало поштовх для виникнення зов-
сім нових ідей одночасності…»206 Карл Дойч розробив комунікативну теорію нації, 
суть якої полягає в тому, що в модерну (індустріальну) епоху відбувається істотне 
зростання комунікативних можливостей суспільства, а це призводить до станов-
лення національних культур, які володіють ознакою компліментарності (комуні-
кативною ефективністю), тобто здатністю різних елементів культури доповнювати 
і замінювати один одного. Культури виробляють, відбирають та каналізують ін-

204  Там само. С. 99-103.
205  Старицька-Черняхівська Л. В. І. Самійленко (Пам’яті товариша) / Старицька-Черняхівська 

Л. М. Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари. С. 805.
206  Андерсен Б. Уявлена спільнота / Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. / Упор. О. Проценко, В. 

Лісовий. Київ: Смолоскип, 2006. С. 335.
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формацію207. «Спільнота, яка уможливлює, щоб спільна історія вела до нагрома-
дження спільного досвіду, є спільнотою взаємодоповнювальних (complementary) 
комунікативних звичок і засобів. Їй властива наявність, так би мовити, знарядь 
для праці…», а «знаряддя праці» - це засвоєна пам’ять про минуле, засвоєні сим-
воли, звички, операційні уподобання. «Велику групу осіб, об’єднаних наявністю 
саме таких взаємодоповнюючих звичок та засобів комунікації, якраз і можна наз-
вати народом»208. К. Дойч вважає, що всі звичні описи народу в термінах мовної 
спільноти, характеру, пам’яті, минулої історії є недостатніми209. Іншими словами, 
щоб українській спільноті на початку ХХ ст. триматися як один народ, треба було 
мати достатню кількість спільно засвоєних звичок, уподобань, символів, спогадів 
та особистих асоціацій. І, як здається, виробленню таких символів, спогадів, кола 
ідеальних «героїв» покликана була сприяти новонароджена національна журна-
лістика, одним із провідних творців якої був Сергій Єфремов. 

Соціальні рухи створюють контекст, в якому окремі індивідуальні біографії 
і, отже, пам’ять, можна пов’язати з усіма іншими, з’єднати в суцільну колективну 
біографію і перетворити, таким чином, на політичну силу. Соціальні рухи наново 
залучають до себе окремих людей за допомогою колективних репрезентацій, які 
«зображують» індивіда в подвійному сенсі, поєднуючи особисті мотиви та групові 
інтереси й цілі. Репрезентація може пов’язуватися з певними типами і зразками: 
так, Єфремов пером публіциста майстерно творив образи інтелектуальних і мо-
ральних лідерів різних поколінь українського руху («людей 1840-х», «людей 1860-
х», «людей 1870-х», «людей 1880-х» років). Нарешті, виступав «голосом» та «совістю» 
свого покоління. 

У процесі першої російської революції та в постреволюційну добу виявля-
ється та все зростає роль мас-медіа (масової преси) у «виробництві» та зміцнен-
ні поколіннєвої ідентичності. Відколи з’явилась українська щоденна преса (га-
зета «Громадська думка», далі «Рада»), а також інші, впливові в інтелігентних 
колах періодичні видання (журнали «Літературно-науковий вістник», «Нова 
громада», «Світло», «Украинская жизнь»), покоління Єфремова - Доманицького - 
Матушевського отримало змогу публічно оцінювати життєвий шлях і досягнення 
своїх попередників, узагальнювати накопичений життєвий досвід, презентувати 
власну візію історичного майбутнього, увічнювати пам’ять про недавнє минуле. 

Комеморація - це збереження в суспільній свідомості будь-яких значимих по-
дій минулого, своєрідне «увічнення пам’яті» про минуле; «комеморація виникає 
в дійсності з бажання спільноти, що існує на даний момент, підтвердити почуття 
своєї єдності й спільності, зміцнити зв’язки всередині спільноти через спільне став-
лення до репрезентації минулих подій»210. Комеморація - це завжди процес відбо-
ру того, що підлягає «пригадуванню» і «забуттю». «Пригадується» те, що здається 
важливим з позицій сьогодення. «Забуваються» деталі й випадковості (вірогідніше, 
те, що сприймається як таке). Логіка «згадування» і «забуття» враховує не тільки 
правду історичних фактів, а й пов’язані з ними емоції211. Однією з форм ушануван-
ня видатних діячів або вікопомних подій було видання колективних праць (ювіле-

207  Дойч К. Народи, нації та комунікація / Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. / Упор. О. Проценко, 
В. Лісовий. Київ: Смолоскип, 2006. С. 321.

208  Там само. С. 324.
209  Там само. С. 325.
210  Мегилл А. Историческая эпистемиология. Москва : Канон+, 2007. С. 34.
211  Малинова О. Коммеморация исторических событий как инструмент символической полити-

ки: возможности сравнительного анализа. Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2017. № 4. С. 11.
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йних збірників, альманахів на пошану, поминальних збірок). 
В нашій монографії висвітлені сюжети, пов’язані з роллю С. Єфремова у тво-

ренні Шевченкового комемораційного канону, увічненні пам’яті М. Драгоманова, 
О. Кониського, О. Русова, І. Шрага, конструюванні образу Кирило-Мефодіївського то-
вариства й окремих братчиків (М. Костомаров, П. Куліш, Д. Пильчиков). Варто також 
розглянути участь С. Єфремова у формуванні комеморативних практик, скерованих 
на ушанування товаришів по націєтворчому проекту, які на початку ХХ ст. відійш-
ли у вічність. У 1908-1913 рр. Україна втратила чимало громадських діячів і творців 
із наукових, літературних та мистецьких сфер національного життя: В. Антоновича, 
М. Кропивницького, М. Аркаса, М. Лисенка, Лесю Українку, В. Доманицького, 
Д. Січинського, Ганну Барвінок, А. Тесленка, П. Житецького, М. Самокиша… Але 
особливо вразили Сергія Єфремова раптова смерть та похорон Б. Грінченка. Хоча 
він знав про погіршення стану здоров’я свого старшого друга, регулярно отримував з 
Оспедалетті листи від Марії Грінченко (див. додаток В).

Борис Дмитрович Грінченко (27 листопада (9 грудня) 1863 р., хутір Вільховий 
Яр, поблизу с. Руські Тишки, Харківська губернія - 23 квітня (6 травня) 1910 р., 
Оспедалетті, Італія) - письменник, педагог, літературознавець, лексикограф, етно-
граф, історик, публіцист, видавець, громадсько-культурний діяч, у 1904-1910 рр. одна 
із найближчих до С. Єфремова особистостей. 

Походив з родини дрібнопомісних шляхтичів. Навчався в реальній школі в Харкові, 
звідки у 1879 р. був виключений за неблагонадійність і ув’язнений за поширення неле-
гальної народницької літератури. В 1881 р. склав екзамен на народного учителя, вчите-
лював по селах Харківщини та Катеринославщини; з 1894 р. перебував на різних посадах 
у Чернігівському губернському земстві. Діяч Чернігівської громади; член Всеукраїнської 
безпартійної демократичної організації (1897-1904 роки). З 1902 р. жив у Києві. У роки 
першої революції деякий час редагував газету «Громадська думка», журнал «Нова грома-
да». У 1904 р. один з організаторів Української радикальної партії (УРП), з грудня 1905 р. 
діяч Української демократично-радикальної партії (УДРП). У 1906-1909 рр. - голова това-
риства «Просвіта» в Києві, в 1905-1907 рр. очолював Всеукраїнську учительську спілку. Як 
письменник Б. Грінченко дебютував віршами у журналі «Світ» (1881). Автор поетичних 
збірок, повістей, драм. Тематично його художня творчість охоплювала життя українського 
селянства, робітничого класу, інтелігенції. У політико-публіцистичних, літературознавчих 
та педагогічних працях («Листи з України Наддніпрянської», 1892-1893; «Нова сім’я. Було, 
є, буде», 1895; «Галицькі вірші», 1891; «Перед широким світом», 1907; «Яка тепер народ-
на школа на Україні», 1896; «Народні вчителі і українська школа», 1906, «Тяжким шля-
хом», 1906 та ін.), популярних життєписах українських письменників (І. Котляревського, 
Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки та ін.) відстоював принципи української культурної 
окремішності та право українських етнічних територій на політичне самоврядування (ав-
тономію). Велику цінність становить упорядкований ним і виданий за підтримки Старої 
громади «Словарь української мови» (т. 1-4. Київ, 1907-1909), відзначений другою премією 
імені М. Костомарова Імператорської Академії наук. Відомі його мовознавчі досліджен-
ня «Огляд української лексикографії» (1905) та «Три питання нашого правопису» (1908). 
Разом із дружиною М. Грінченко (псевдонім «Марія Загірня») розпочав перше на Україні 
соціологічне вивчення читача («Перед широким світом»). Автор етнографічних досліджень 
і збірок «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней гу-
берниях» (1895-1899), «Пісні та думки» (1895), «Думи кобзарські» (1897), бібліографічного 
покажчика «Литература украинского фольклора. 1777-1900» (1901), першої книжки для 
читання українською мовою «Рідне слово» (спільно з М. Грінченко), «Української грамати-
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ки» та інших підручників, видавав науково-популярні книжки для народу. Упорядкував 
літературні збірники та альманахи «Хвиля за хвилею» (1900), «Червона квітка» (1905), 
«Досвітні огні» (1906; 1908). Переклав українською мовою твори О. Пушкіна, А. Майкова, 
О. Плещеєва, Г. Гейне, Ф. Шиллера, Й.-В. Гете, В. Гюго, А. Франса, Д. Дефо, Г.  Гауптмана.

У грудні 1906 р. відзначався чвертьвіковий ювілей творчої праці Б. Грінченка. Д. 
Дорошенко так інформував про це читача: 

«Щоб докінчити огляд громадського життя на Україні за 1906 рік, такого бідного на 
факти з національного руху, треба згадати деякі об’яви культурно-національної еволюції, 
які стались у грудні минулого року. Треба згадати за два ювилеї, які святкувало наше гро-
мадянство у Київі: ювилей 45-літньої наукової і громадської діяльності Вол. Антоновича 
і 25-літньої літературно-суспільної діяльності Бориса Грінченка. … Більш голосно свят-
ковано 20 грудня ювилей Б. Грінченка - концертом у Народній Авдіторії, на якому було 
прочитано й реферат про літературну діяльність ювилята. Проте дійсне святкування юви-
лею - з читанням привітів - відсунуто з деяких причин на січень 1907 року. Через те може, 
а також і з огляду на невигідний час перед святами, святкування ювилею відбулось досить 
скромно, без особливих маніфестацій національного характеру, як це увійшло у звичай 
під час святкування українських літературних ювилеїв за останні роки (Котляревського, 
Лисенка, Левицького)»212. 

Як вияв пошанування заслуг Б. Грінченка перед національною культурою мож-
на розглядати такі рядки І. Франка 1907 р.:

 «Борис Грінченко - одна з найвизначніших постатей нової української літератури; 
наділений великою енергією, він є видавцем багатьох томів фольклорного матеріалу та 
бібліографії українського фольклору, редактор великого словника української мови, який 
Петербурзька академія нещодавно відзначила премією, окрім того, він прекрасний поет, 
новеліст та драматург. Останнього року в «Новій громаді» був добрий переклад віршового 
циклу Гайне «Північне море», драма «На нові шляхи» та низка цікавих есе про новішу лі-
тературу (Шевченко, Куліш), причім автор звертає особливу увагу на значення цих пись-
менників для українського селянства»213.

Більшість симпатиків Грінченка свідчили про його надзвичайну енергію, не-
ймовірну працездатність, відданість українській справі. Щоправда, контроверсій-
ними є оцінки Євгена Чикаленка - у мемуарах і щоденнику він визнає значну вагу 
його національної праці, але пише про складний, амбіційний, непоступливий харак-
тер214. С. Єфремов у листах до Є. Чикаленка в еміграцію спростовує ці твердження, 
а в споминах «Про дні минулі» малює безумовно привабливий образ. Складними 
були стосунки Грінченка з головою Старої громади В. Науменком та М. Грушевським. 
І. Гирич пояснює суть конфлікту Б. Грінченка та його кола з М. Грушевським у 1908-
1910 рр. як зіткнення інтересів київського «партикуляризму» та «соборництва»215. 
Показово, що один із провідників Петербурзької громади О. Лотоцький відраджу-
вав М. Грушевського від з’ясування стосунків із Б. Грінченком. До останнього він 
не мав особливих сентиментів, але дуже цінував С. Єфремова, який у конфлікті 
М. Грушевський - Б Грінченко скоріше стояв на стороні останнього. У кінці листо-

212  Дорошенко Д. Україна в 1906 році. Україна. 1907. Кн. 1. Відділ 2. C. 26-27.
213  Франко І. Я. Українська література 1904-1906 рр. / Франко І. Я. Додаткові томи до зібрання 

творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка, 2010. Т. 54. С. 723-731.
214  Див., напр.: Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917). Київ : Темпора, 2011. C. 258.
215  Гирич І. Б. М. Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та подоланні наддні-

прянського партикуляризму в 1906-1907 рр. Укр. історичний журнал. 2016. № 5 (530). С. 120.
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пада - на початку грудня 1906 р. Олександр Гнатович запрошував історика взяти 
участь у відзначенні літературного ювілею Б. Грінченка: «З Грінченком все ж таки 
на бійку - дуже було б мені прикро - коли б у Вас завелося. Для коректності може б 
дали і статейку для збірника, що лаштується йому з приводу 25-ліття. По щирості - 
мені жалко його: се жертва своєї нещасної вдачі»216. 

Є. Чикаленко у січневому листі 1908 р. до Петра Стебницького розмірковував 
про початок «братовбивчої війни» між Грушевським та Єфремовим з приводу крити-
ки останнім у газеті «Киевские вести» (1908, № 1) редакційної політики ЛНВ та на-
рікав та те, що публіцист «охолов до “Ради” і майже перестав в ній писать»217. Петро 
Януарійович зреагував наступним чином: «Сумні Ваші всі останні звістки про київ-
ські настрої, дуже сумні. Нехай уже собі Грінченко, йому й Господь велів знаходити 
втіху за власну неталановитість в особливо болючим самолюбстві. Але ж Єфремов? 
Невже й його вкусила грінченкова бацила? І тепер, мабуть, піде писать губернія! 
«Киевские Вести» на «Л.Н. Вісник», а «Вісник» на «Вести»!»218. Та все ж розбіжності 
не мали принципового характеру, це було швидше зіткнення особистих амбіцій, бо-
ротьба за лідерство, за «гетьманування» в українському русі.

Смерть такої відомої постаті, як Б. Грінченко, викликала широкий резонанс 
в широких колах громадянства. Про те, яким чином збирались українці відда-
ти останню шану Б. Грінченку, дізнаємося з листування П. Я. Стебницького та 
Є. Х. Чикаленка за квітень - травень 1910 р. «Оттак - труни, мерці, вінки, некрологи: 
українська хроніка»219, - з гіркотою коментував Петро Януарійович. «А чудно, - за-
уважував він в іншому листі, - що українці оживають лиш тоді, як мають юбілей або 
похорон. Сидять-сидять нишком, - аж дивись, хтось умер - і посипались телеграми. 
А як люде частіше вмирають, ніж святкують юбілеї, то виходить, що національний 
український рух найбільш живе і живиться могилами. Прямо похоронне бюро…

І, очевидно, маючи на меті цю прикмету, адміністрація забиває в домовину 
наше живе життя…»220. 

24 квітня 1910 р. Стебницький прохав Чикаленка поклопотатися про вінок (з 
написом «Петербурзьке Видавниче Товариство - невсипущому оборонцю народньої 
освіти») і збирався переслати гроші (25 руб.), але вже 30 квітня повідомив, що на-
передодні Правління товариства постановило звернути увагу на той спосіб, у який 
шануватимуть пам’ять Грінченка київські товариства. Вірогідно, малося на увазі 
створення фонду ім. Б. Грінченка, про що Чикаленко й сповістив адресата в наступ-
ному листі від 6 травня. На що Стебницький відповів: «… коли мета справді буде 
добра, то ми збільшимо свою жертву»221. Обговорювали кореспонденти матеріальне 
становище удови Грінченка, письменниці Марії Загірньої; Чикаленко передбачав, 
що вона, швидше за все, відмовиться від участі громадянства у її долі, рахуючи та-
ким чином: «З книгарні за свої видання Грінченко дістає в рік до тисячі рублів, та 
авторських за театральні п’єси дещо, та, певне, Марія Миколаєвна сама щось за-
роблятиме». Повідомляв також, що на перевозку тіла небіжчика з Італії київське 
товариство «Підмоги науки, літератури і штуки» асигнувало 500 руб., але батько 
Грінченка побажав всі видатки на перевозку і похорон сина взяти на себе. Тому ці 
500 руб. планували передати на фонд ім. Грінченка. Комітет по урядженню похорон 

216  Там само. С. 125.
217  Євген Чикаленко і Петро Стебницький. Листування. 1901-1922 роки. С. 73. 
218  Там само. С. 74-75.
219  Там само. С. 191.
220  Там само. С. 194.
221   Там само. С. 191.
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«теж щось зібрав, то, певне, і сі гроші передадуться на фонд»222.
У подальших листах йшлося про проект видавництва пам’яті Грінченка. 

П. Стебницький пропонував пов’язати новий проект з «фондом Череватенка», що за 
життя Грінченка був переданий у розпорядження Благодійного товариства. Радив 
обговорити такий напрям «з формального боку», згідно з Уставом товариства223. 
Чикаленко висловив свої міркування  і з гумором передбачив: «можливо, що україн-
ці, яко справжні анархісти, не всі зійдуться на одній думці і роздеруть гроші на ка-
валки: на збірник ім. Грінченка, на стипендію його імені в різних школах, на премії 
і т. і. І кожний фонд матиме по скілька десятків рублів.

Все можливо. В “Раді” вже починають друкувать всякі проекти. Поживем - по-
бачим»224. Дійсно, у «Раді» на той час були оприлюднені проекти Л. Жебуньова (№ 
108, 13 травня, с. 1) і М. Сріблянського (М. Шаповала) (№ 95, 28 квітня, с. 4; № 12, 18 
травня, с. 3-4). У листі від 25 червня 1910 р. Стебницький радив Чикаленку зробити 
метою фонду «підмогу літераторам на час хвороби, безробіття тощо»225. 

Історію створення фонду докладно висвітлив на шпальтах «Ради» С. Єфремов: 
«Фонд, складений на вшановання пам’яті Б. Грінченка, потроху зростає і певне ще 

зростатиме. Але не досить ще фонд скласти, а треба прибрати й ті форми, в яких найкра-
ще б вилилося те вшанування. Як буде краще і доцільніше вжити громадську складку, 
куди, на яку справу її призначити - ці питання стоять тепер перед громадянством і вже 
починається обміркування цієї справи, між іншим, і на сторінках «Ради». Автори, що бра-
ли голос у цій справі, поставили на розгляд три проекти; 1) стипендію імени Грінченка в 
якій-небудь учительській школі, 2) збірник, присвячений пам’яті Грінченка і 3) народне 
видавництво його імени. Про ці проекти я й хочу сказати кілька слів.

Звичайно, цілком можна погодитися з думкою д. Сріблянського, що потрібні всі 
три способи, але, вважаючи на величину фонда, повинні ми говорити не про те, що по-
трібно, а про те, що можна на той фонд зробити. Поки що фонд такий невеликий, що його 
може вистачити тільки на один з визначених способів і через те мусимо з їх вибирати.

А коли вже вибирати, то найкращою здається нам думка про народне видавни-
цтво. […] Справа з збірником зате цілком у наших руках, і збірник імени Грінченка, 
задуманий ще під час його ювілею чотири роки тому, але через несприятливі обставини 
не доведений тоді до краю, повинен з’явитися тепер, і він напевне буде. Але це справа 
приватних заходів окремих людей чи груп, і громадського фонду мені не хотілось би 
сюди примішувати. На збірник мусять знайтись інші фонди і, коли охота буде, вони 
знайдуться - хоча б у тих самих видавництв, що вже видавали збірники з усяких приво-
дів чи подій у нашому громадському житті і письменстві. Громадський же фонд повинен 
піти на громадську справу й бути повсякчас у громадських же й руках.

Однією з найбільших на цей час громадських справ, якій і небіжчик послужив ба-
гато своїми працями - це освіта народна на Україні. З усіх способів освіти в своїх руках 
тепер маємо тільки популярну літературу, і заходи коло популярної літератури на цей 
час були б, на нашу думку, найкращим способом ушанувати пам’ять нашого народного 
діяча. Цей спосіб має за себе ще й те, що ми його можемо вже й тепер поставити на ціл-

222  Там само. С. 193. З листування П. Стебницького з М. Грінченко за 1910-1916 рр. вид-
но, що він як керманич «Благодійного товариства…» намагався всіляко морально і матеріаль-
но підтримати її (Листування П. Я. Стебницького / упоряд., вступ. ст. і комент. І. О. Демуз. ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Корсунь-
Шевченківський : ФОП Гавришенко В. М., 2011. С. 46-75).

223  Євген Чикаленко і Петро Стебницький. Листування. 1901-1922 роки. С. 193-194.
224  Там само. С. 195.
225  Там само. С. 199.
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ком громадський ґрунт.
В «Раді» Жебуньов пропонував передати порядкування Грінченковим фондом ви-

давництву «Вік». Нам здається, що ні «Вік», ні інше яке з приватних видавництв не може 
на себе взяти цієї справи через те, що це приватні видавництва. Громадський фонд може 
бути тільки в громадських руках, тобто при якійсь українській інституції, що візьме на 
себе відповідальність перед громадянством за те, що той фонд, під контролем громадян-
ства, вживатиметься якнайкраще.

Якби була жива київська “Просвіта”, то певне не виникло б і питання, кому нале-
жить честь порядкувати Грінченковим фондом, - на жаль, про “Просвіту” тепер ми не 
можемо говорити... Але можемо говорити про спадкоємця “Просвіти” в справі видання 
народної літератури. Загальні ліквідаційні збори “Просвіти” ухвалили, як знаємо, пе-
редати свої видання й видавничі кошти Петербурзькому Благодійному товариству на 
видання українських книжок. Між тими фондами єсть і фонд імени Грінченка. Чи ж не 
натурально буде новий фонд просто прилучити до того фонду, що вже єсть, і на його про-
вадить те саме діло, на яке стільки праці поклав і якому стільки сили віддав небіжчик? 
Благодійне Товариство, як громадська інституція, раз у раз буде під доглядом грома-
дянства і вже воно само повинно подбати, щоб фонд Грінченка зробив maximum користи 
для української справи і був достойним пам’яті того діяча, якого одностайно і односердно 
хоче вшанувати тепер українське громадянство»226. У примітці «Од редакції» зауважу-
валось, що «редакція цілком пристає до думки, що висловив д. С. Єфремов в цій статті».

П. Стебницький просив Чикаленка знайти автора для підготовки біографії 
Грінченка, бо «Благодійне товариство…» охоче б видало таку книжку, аби «добре 
була написана»227. Є. Чикаленко запевнив його в липневому листі, що «біографію 
Грінченка для вас напише С. А. Єфремов, він се мені сказав напевне»228. Згодом 
С. Єфремов підготував життєпис «Борис Грінченко. Про життя його та діла» 
(СПб., 1913), який складається з двох частин: І. Як жив Б. Грінченко; ІІ. Що ро-
бив Б. Грінченко229. Брошура С. Єфремова була орієнтована на масового читача, про 
що свідчать уже перші її рядки: «У кожного народу бувають люде, що не про самих 
тільки себе дбають, а найбільш працюють на инших людей, на громаду; не про своє 
власне добро думають, а про те, якби всім було добре жити. … Про одного такого 
чоловіка й хочемо оце ми розказати в оцій книжечці. Звали його - Борис Грінченко». 
Як «правдиво громадська людина, - підкреслював Єфремов, - Грінченко громадське 
діло ставив вище за своє власне»230. 

С. Єфремов був присутній від видавництва «Вік» серед депутації заступників 
від українського громадянства, що зустрічала 7 травня 1910 р. тіло небіжчика у 
Волочиську. 8 травня труна прибула до Києва. Урочиста панахида та прощання 

226  Єфремов С. Грінченків фонд. Рада. 1910. № 114. 20 мая (2 червня). C. 1.
227  Там само. С. 199.
228  Там само. С. 202. Відповідь Стебницького див. с. 207, 211. Як відомо з листа Чикаленка від 19 

вересня 1910 р., Єфремов збирався сісти за написання біографії в листопаді, а «тепер сидить за історією 
літератури» (Там само. С. 213).

229  Цей текст див.: Єфремов С. Борис Грінченко. Про життя його та діла / Борис Грінченко у 
дослідженнях і спогадах: навч. посіб.-хрестоматія / упоряд. та передмова: Олексій Неживий. 
Луганськ: Янтар, 2013. С. 142-183. В серпні 1913 р. Марія Грінченко дякувала П. Стебницькому за 
надіслані 50 примірників книжки: «Книжка невелика вийшла, але Сергій Олександрович зумів у їй 
багато сказати…» (Листування П. Я. Стебницького / упоряд.. вступ. ст. і комент. І. О. Демуз. ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Корсунь-
Шевченківський : ФОП Гавришенко В. М., 2011. С.56- 57).

230  Єфремов С. Борис Грінченко. Про життя його та діла / Борис Грінченко у дослідженнях і 
спогадах. С. 142.
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відбувались у Володимирському соборі231. «Такого похорону з Шевченкових, ма-
буть, часів не зазнала Україна. Почувалося, що ці тисячі людей зійшлися сюди 
не з порожньої цікавості і не з холодної повинности, а з гарячим бажанням чимсь 
означити день національного смутку й віддати останню шану тому, хто так бага-
то зробив для рідного краю. Багато людей плакало»232. Б. Грінченка поховали на 
Байковому цвинтарі 22 травня 1910 р.233. 

С. Єфремов у «Раді» висвітлив цю сумну подію: 
«Сьогодні ховаємо ми Грінченка. Тільки вчора зробив він свою останню на цім 

світі подорож і з далекої чужини прибув під небо рідної Вкраїни. Сьогодні останнє 
привітання невсипущому працьовникові од рідного краю і потім - довічний одпочинок.

Одпочинок заслужений, зароблений цілим життям, бо рідко можна знайти на 
світі людину, щоб так гармонично погодила свої погляди з своїми вчинками, щоб так 
уміла слово вживлювати в діло, щоб так запопадливо жадно кидалась на всяку роботу 
задля рідного краю. Кажу: всяку - бо не добірав небіжчик роботи до любости, до душі, 
а йшов туди, де треба було робітника, і свідомо пригинався там, де міг випростатись. 
Широка сфера письменства і громадського життя, популярна література для народу 
і високої вартости наукова робота, практична педагогіка і теоретична оборона укра-
їнської школи, поезія і лінгвістика, етнографія і архивна робота з упорядкуванням 
музейних скарбів - усе дізнало на собі енергії цих працьовитих рук і скрізь поклав 
Грінченко свою глибоку борозну. Ціле життя праці, та ще якої праці!... […] Хліб, що 
придбав рідному краєві Грінченко, довго ще споживатимем ми, - ті, кому доля судила 
його пережити; довго ще користуватимемося з здобутків його великої праці. І не тільки 
свої стомлені руки та серце, зотлілеє з муки, зложив незабутній наш Борис Дмитрович 
у дубовій труні; піде з ним разом і та пошана, той незмірний жаль і та щира подяка, 
які сьогодні з’єднають над новою великою могилою цілу Україну...»234 

За свідченням Є. Чикаленка, після клопоту з похороном Грінченка Єфремов 
ледь на ногах держався і невдовзі виїхав із Києва на відпочинок235. У щоденни-
ку Євген Харлампійович занотував: «9 травня поховали Б. Д. Грінченка. Україна 
зробила йому бучний похорон. Здається, досі ще нікому такого не зроблено...»236 
Зауважив, що «… недавно з Харкова до нашої редакції прислано для друку про-
тест проти редакції “ЛНВісника”, підписаний більше десятка людьми, за те, що 

“ЛНВісник” досі ні слова не сказав про Б. Д. Грінченка, хоч зо дня його смерти 
минуло вже більше 4-х місяців, і нічим не обізвався з приводу 15 роковин смерти 
М. Драгоманова, тоді як навіть по російських газетах відмічено цей день.

Справді, це така нетактовність з боку М. С. Грушевського, що аж просто дивно. 
Він наче боїться, що згадки про видатних українців впадуть тінню на його заслуги, 
інакше й з’ясувати не можна його поводження»237. 

Найбільш вагомим кроком у низці заходів на пошанування письменника став 

231  Над могилою Бориса Грінченка: автобіографія, похорон, спомини, статті. Київ : Вік, 1910. 
С. 105-107.

232  Над могилою Бориса Грінченка: автобіографія, похорон, спомини, статті. С. 108.
233  Мовчун А. І. Коли хоронили Бориса Грінченка / Борис Грінченко - відомий і невідомий: мате-

ріали VII щорічних Грінченківських читань, 9 грудня 2014 р., м. Київ / за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. 
Л. Хоружої, А. І. Мовчун. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. С. 25.

234  Без підпису [Єфремов С.]. Над дорогою могилою. Рада. 1910. № 105. 9 мая (22 травня). С. 1.
235  Євген Чикаленко і Петро Стебницький. Листування. 1901-1922 роки. С. 197.
236  Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917). Київ : Темпора, 2011. С. 104.
237  Там само. С. 110.
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Розділ ІІІ. «Винайдення традиції» та творення «місць пам’яті»...

літературно-публіцистичний збірник «Над могилою Бориса Грінченка: автобіо-
графія, похорон, спомини, статті», упорядкований С. Єфремовим і надрукований 
1910 р. в Києві у видавництві «Вік»238. Книжка містить вступне слово С. Єфремова 
та його статтю «Людина повинності». До збірника увійшли також три публіка-
ції Д. Пісочинця (псевдонім Д. Ткаченка) - «На дружню могилу», «Просвітньо-
видавнича діяльність Грінченка» та «Ходім за ним!», спогади Василя Доманицького 
«Пам’яті Б. Д. Грінченка», Надії Кибальчич «Останні часи Б. Д. Грінченка», 
Григорія Шерстюка «Б. Грінченко і вкраїнська школа», Марії Грінченко «В 
Оспедалетті (з листа)», В’ячеслава Прокоповича «Синові світла» та ін. Опубліковані 
були промови над могилою: Любові Яновської, Є. Вольського - від польського гро-
мадянства, А. Бульби - представника білорусів, Ф. Матушевського (газета «Рада»), 
П. Богацького (журнал «Українська хата»), М. Лисенка (від «Українського клу-
бу»), М. Левитського (від українців Єлисаветграда), представників петербурзько-
го й київського студентства, В. Коваля (від студентів Київського політехнічного 
інституту). Подані телеграми і листи (разом 116): від М. Могилянського, І. Липи, 
С. Смаль-Стоцького, Т. Романченка, С. Шелухина, B. Бачинського, Софії Тобілевич, 
І. Бєлоусова та інших осіб, гуртків, «Просвіт»... В окремий розділ були залуче-
ні матеріали української та зарубіжної преси, що з’явилися у зв’язку зі смертю 
Б. Грінченка, хроніка пошанування його пам’яті різними товариствами. Подано 
було нотатки «Школа ім. Б. Грінченка» та «Фонд Б. Грінченка». Газета «Рада» дала 
масу статей і заміток про життя, смерть, похорон Б. Грінченка, започаткувавши 
навіть постійний відділ «Над домовиною (над могилою) Бориса Грінченка» (№№ 
94-112). Деякі статті передруковано потім у згаданій меморіальній збірці. Також 
було подано бібліографію матеріалу, що з’явився в «Раді»239. Крім україномовних 
та російськомовних видань, С. Єфремов зібрав відгуки грузинської, французької й 
італійської преси. 26 вересня 1910 р. відбулося у Львові, на Городецькому перед-
місті освячення приміщення народної школи імені Б. Грінченка. Школу одкрили 
за приватною ініціативою, бо там давно відчувалась потреба української школи, 
1200 дітей шкільного віку мусили ходити до польських шкіл; 200 «свідомих укра-
їнців» зобов’язалися давати щомісяця певну суму грошей. «Галичина подала при-
клад, як найкраще ушановати пам’ять Б. Грінченка, як учителя…»240.

У передмові до збірки С. Єфремов зворушливо писав: 
«Дочасна смерть Бориса Грінченка великим болем пройняла цілу Україну й гли-

боко, до самих підвалин, схитнула все свідоме українське громадянство, голосною лу-
ною озвавшись і поза межами рідного краю. Забули ми свої буденні жалі та дрібний 
клопіт і великою сем’єю зійшлися всі коло дорогої труни, щоб виявити свої почування 
перед непорушним - на тяжке горе наше - тілом незабутнього Небіжчика. 

… Як спомин гіркий про годину нашої національної туги, видаємо тепер ці ли-
сточки на могилу незабутнього Небіжчика. Нехай вони нагадують землякам про те, 
задля чого жив, що любив і на що Він надіявся. Звичайно, не такого імпровізованого 
віночка заслужив Борис Грінченко, і ця книжечка, складена з голосів, що пролунали 
над свіжою могилою, не здіймає з українського громадянства повинности - великим 
і гарним вінком закрасити дорогу могилу, видавши достойний Його пам’яті збірник. 
Сподіваємось, що він буде, та поки ми на його спроможемось - нехай ідуть між люде 

238  У Національній історичній бібліотеці України зберігається примірник з дарчим написом 
С. Єфремова: «Любому Ф. П. Матушевському. Упорядник». 

239  Над могилою Бориса Грінченка: автобіографія, похорон, спомини, статті. С. 152-154.
240  Там само. С. 168-169.
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ці, пошаною і любовію до Небіжчика викликані, листочки, - ця збірочка, що її щира 
приязнь задумала і дружні руки складали...»241. 

Єфремов, як бачимо, акцентував на колективному переживанні втрати, наго-
лошував на громадських заслугах, у певному сенсі глорифікував та сакралізував 
постать Грінченка.

У статті «Людина повинности», надрукованій у тій таки збірці, С. Єфремов 
звертався до образу згасаючих зорь як символів людського життя: «Зорі - то, ка-
жуть, душі людські. Кожна людина на землі має свою зірку на небі. І що краща лю-
дина на землі, то ясніше зірка її сяє на небі; коли тут, унизу, відбувається останній 
акт людського життя, - там, угорі, зривається зірка з призначеного долею місця й 
котиться додолу. То душа з тілом розлучилася: погасло життя - гасне й та зірка, що 
була видимою ознакою його, прорізавши попереду ясною смугою темряву навколо 
себе». Писав, що останніми часами пройшов ніби отакий дощ падучих зірок; ціла 
плеяда визначних людей зійшла з кругу світа: Марко Кропивницький і Марк Твен, 
Б’єрнстьєрне Мартініус Б’єрнсон, Пассовер і Кох, Ожешко і Грінченко... «Ясні про-
міні великої інтелігенції, могутнього інтелекту, моральної сили, цвіт людськости, 
- зорі, що сяяли під хмарним небом нашого звичайного буденного життя, - такими 
були для великих громад ці люде. Кожен з їх у своїй сфері, не одинаковими засоба-
ми, на ріжних стежках осявали вони людськости шляхи до нового кращого життя 
і разом покинули цей світ немов на те, щоб помітнішим зробити своє прощання з 
землею».

Стосовно поминальної процесії, що йшла за труною Б. Грінченка, Єфремов 
свідчив: 

«Чимало українських похоронів доводилось мені бачити, але такого похорону ще 
не було. Тисячні юрми народу, десятки вінків і промов, нестримані сльози над моги-
лою, жалі безустанні й загальне зворушення - ні, не вірилось, що це українського пись-
менника ховають. Я на власні очі бачив, як плакали чужі невідомі нікому з нас люде, 
кажучи, що велике щастя заслужити собі такий похорон. І це справді щастя - і своєю 
смертю навіть прислужитися рідному краєві та під тяжкий час загального зневір’я 
знов надихнути бадьорости в душі живим. Така смерть варта того життя, якого кінцем 
вона стала, і через те, власне, не про перемогу смерти тут говорити треба...» 

Єфремов підкреслював, що заслуги Б. Грінченка «перед рідним краєм» мають 
історичну вагу й повною мірою будуть висвітлені згодом, як затихнуть перші жалі 
з приводу «великої нашої національної втрати». Збирався загальними рисами по-
значити «той образ, що з’являється перед нами сполученим з ім’ям Грінченка, - об-
раз не так письменника, працьовника невтомного та непохитного борця за добро 
рідного краю, як образ людини, що великою мірою обдарована була своєрідними 
рисами дужої, міцної, оригінальної індивідуальності». Небіжчик, як на його думку, 
визначався «своєю незломністю, непохитністю, гармонійністю між теорією й прак-
тикою, між словом та ділом, бажаннями та вчинками творить життя кругом себе і 
самі обставини нахиляє своєю залізною волею». На реальних фактах життя героя 
свого нарису Єфремов намагався довести, що «Грінченко справді-таки їх нахиляв 
і тим розпускав коло себе паруси того ореолу, яким було оточене його ім’я серед 
широких кругів українського громадянства» та звертав увагу читача на дві біогра-

241  Без підпису [Єфремов С.]. Передмова. Над могилою Б. Грінченка: Автобіографія, похорон, 
спомини, статті / Упорядкував Сергій Єфремов. Київ: Вік, 1910. С. 3-5. Перелік публіцистичних 
праць С. Єфремова, присвячених Б. Грінченку, див. додаток Б. Листування з Б. та М. Грінченками - 
див. додаток В.
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фічні дати. 1880-го року сімнадцятирічний Грінченко вступає до життя свідомим 
робітником, маючи за собою всієї науки - кілька класів реальної школи. І р. 1910-го 
одходить у вічність, зробившись бажаним членом багатьох наукових інституцій та 
співробітником численних наукових видань, ученим, праці якого друкувала ро-
сійська Академія Наук. «Недоучка», - згорда сказали б дипломовані нездари, до-
відавшись про офіційну з наукового погляду кваліфікацію небіжчика, коментував 
С. Єфремов, але треба було, продовжував він, поспілкуватися з цим «недоучкою», 
побачити його своєрідну бібліотеку, оцінити, як усе це здобувалось, щоб із пошаною 
схилити голову перед цією людиною «без освіти». Все, що придбав Грінченко, під-
креслював Сергій Олександрович, а саме - широкий світогляд, академічні знання з 
широких сфер науки, знання іноземних мов і т. ін. - він придбав сам, власними си-
лами, - «ми ж знаємо, з чим випхнула його в світ офіціальна школа…» Порівнював 
його з такими російськими критиками, як В. Бєлінський та М. Михайловський, які 
теж були «недоучками», але вели за собою громадянство, будили думку і вказували 
на нові шляхи. Але навіть серед таких людей, наголошував Єфремов, Грінченко 
є винятком, зважаючи на ті виключно тяжкі та несприятливі умови, серед яких 
йому доводилось вести свою боротьбу за знання. Протягом майже всього життя, за 
винятком останніх кількох років, прожив він не в центрах громадського та розумо-
вого життя, а по глухих провінціальних закутках, серед каторжної праці народно-
го вчителя, земського статистика або секретаря земської управи. 

«За таких обставин з недовченого реаліста вийти на визначну наукову силу - на 
це треба якоїсь надлюдської сили, сполученої з непереможною жадобою до знання, за-
лізної волі, надзвичайно міцної вдачі та неабиякої талановитості. І розважаючи вплив 
кожного з цих складових елементів, я не знаю, якому з них дати перевагу. Певніше 
буде сказати, що всі вони поєднались у Грінченкові з тією гармонійністю, яку так рідко 
можна спіткати серед людей і яка в гурті дає ті виборні натури, що такий глибокий 
слід по собі звичайно лишають». 

Намагаючись якомога виразніше окреслити образ свого героя, Єфремов під-
креслював, що саме «гармонійність, викінчення», «гармонійне поєднання методів 
праці з її метою й засобами» - перше, що вражало в Грінченкові, тому з усіх його 
творів визирає «обличчя цілої, гармонійної, певної себе людини». Це було органіч-
на єдність літературної й громадської етики. Другою прикметою Єфремов вважав 
виняткову працездатність, ілюструючи на прикладах, що саме Грінченко зробив 
для рідного народу та культури. Ключовими в тексті вбачаються слова «нива» та 
«робітник». Третьою рисою натури Грінченка Єфремов називав здатність визнача-
ти пріоритети й віддавати перевагу громадській праці попри поривання до власної 
творчості (передусім поетичної). Це був своєрідний літературний аскетизм. Плачем 
гірким, як у І. Франка, підкреслював Єфремов, прорвуться іноді у Грінченка 
жалі «невиспіваних співів», але такому поетові, як Грінченко, ніколи давати сер-
цю волю, - він поспішає туди, куди його «кличе повинність». Звали сучасники 
Грінченка «поетом, співцем праці» - і він був ним і сам рису цю найбільш у собі ці-
нив. «Повинність» - саме це слово охоплювало й пояснювало цикл життя і психіку 
людей такої міри, як Грінченко, твердив Єфремов: «Людиною повинности я назвав 
би Грінченка, коли б мені треба було в одному слові зробити його характеристику. 
Не був би з його й співець праці, якби попереду не зробив він із себе людину повин-
ности. В повинності, в виконанні з власної волі взятих на себе обов’язків лежить 
увесь вузол життя Грінченкового, од цього залежить аскетизм його музи і всієї ді-
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яльности, тут зосередилась його, коли хочете, життьова драма. Повинність стала 
Грінченкові за Аріяднину нитку, що провела його по нетрях життя». Єфремов при-
гадував, як небіжчик умовляв кого-небудь із знайомих взяти на себе ту або іншу 
працю. Ключовою була фраза: «Ви повинні». За його словами, Грінченко «просто 
ненавидів оту вславлену українську інертність, лінощі, суперечність слова і діла, 
вічні жалі та щедрі обіцянки, від яких до діла так само далеко, як од землі до неба. 
До цих наших «національних» вад не мав він жалості, бо просто, мабуть, не розумів 
їх. І - нігде правди діти - властивці того «національного скарбу» платили й йому 
тією самою монетою, - принаймні ніхто з українських діячів не зажив, мабуть, собі 
стільки неласки серед «славнозвісних» українців, як Грінченко». І через те й згорів 
так швидко міцний організм, констатував Єфремов, що з усіх кінців палав він; 
через те й поховав його рідний край саме в розквіті сили, здатного ще, здавалось, 
на довгі роки свою працю розтягнути. І поховавши, «не можемо тепер стямитися з 
жалю, що не стало в першій лаві робітників цієї звичної постати, що майже трид-
цять літ не сходила з свого місця, що всю себе вміла віддати одній повинності - слу-
жити інтересам рідного краю і без спочинку для його добра працювати...»242 Багато 
що в цій характеристиці свого «значущого Іншого» було й від самопрезентації. 
Риси, які Єфремов виокремлював як найкращі в образі Грінченка, були властиві 
й самому Сергію Олександровичу: український патріотизм, відданість ідеї, висока 
працездатність, творче горіння, почуття повинності перед народом, який він знав 
не з книжок, а з реального життєвого досвіду, відповідальність у виконанні взя-
тих на себе зобов’язань. Щоправда, не було у Єфремова автократичної вдачі, «ге-
неральства», любові до слави, непомірного честолюбства. Амбіції, звичайно, були, 
але ж він, як талановита людина, мав на них право. Скромність та самопосвята, 
уміння й бажання «служити інтересам рідного краю і без спочинку для його добра 
працювати...» - ці рисочки Єфремов теж додавав до образу свого героя.

На упорядковану Єфремовим збірку відгукнувся у газеті «Рада» Андрій 
Ніковський, молодий здібний журналіст і літературний критик, представник по-
коління 1900-х рр.: 

«В цій свіжій пам’ятці недавньої тяжкої втрати уміщено все видатніше з того, шо 
було висловлено під вражінням смерти Бориса Грінченка, і в-во «Вік», зібравши все в 
одну книжку, цим самим вже поставило невеличкий дерев’яний хрест на могилі небіж-
чика, поклало простенький віночок, що всею своєю безпосередністю глибоко зворушує 
почуття жалю й пошани до великого трудовника. Цей сировий матеріал колись знадо-
биться тому, хто працюватиме над біографією Грінченка, хто схоче оцінити громадську 
діяльність небіжчика і показати його значіння.

Передивившись книжечку, почуваєш, що втрата дійсно була велика і разом з 
тим втішаєшся, що дійсно велику працю зробив Борис Грінченко, коли смерть його 
так широко й глибоко далася знати по Україні. Останній акорд гармонійного життя 
зібрав всю свідому Україну коло його могили в вислові признання й пошани до праці 
небіжчика - і це остання заслуга Грінченка, про яку голосно говорить оця книжка «Над 
могилою Бориса Грінченка».

«Переднє слово» нагадує, шо не тільки жалі, але й праця, завзяття на діло й бо-
ротьба смілива повинні бути найкращою пошаною вмершому борцеві, - отже видання 
цієї книжечки не увільняє українське громадянство від повинности “великим і гарним 
242  Єфремов С. Людина повинности. Над могилою Б. Грінченка: Автобіографія, похорон, спо-

мини, статті / Упорядкував Сергій Єфремов. Київ : Вік, 1910. С. 65-78. Републікація: Єфремов С. 
Personalia: Публіцистика 1899-1917 років («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, ре-
цензії, полеміка): в 2-х томах. Т. 1. С. 140-146.
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вінком закрасити дорогу могилу, видавши достойний його пам’яти збірник”». 

Ніковський пригадав, що автобіографія небіжчика була написана ще у 1898 
р., коли видавництво випускало серію збірників «Вік», але «з причин цензурних і 
техничних не пішла до друку». Оглянувши зміст пропам’ятної збірки, Ніковський 
висловив думку, що, безперечно, «варто мати у себе таку книжку, бо з її сторінок 
відкривається величезна картина, яка вживає саме в тому напрямку, якого три-
мався все життя Б. Грінченко, - а вона піднімає до праці, до завзяття на діло...»243. 
Такі пресові відгуки однодумців  теж були однією зі складових комеморації як фор-
ми колективного поминання та в підсумку слугували розгортанню «українського 
проекту».

У клубі «Родина» в Києві 1 грудня 1910 р. відбувся літературний вечір пам’я-
ті Б. Грінченка. Було прочитано реферати: «Загальна характеристика небіжчи-
ка» (С. Єфремов), «Умови праці Грінченка» (О. Косач), «Педагогічна діяльність 
Грінченка на селі» (В. Прокопович), «Пам’яті Б. Грінченка» (Л. Жебуньов)244. 

Інші праці, присвячені С. Єфремовим своєму старшому товаришеві, за жан-
ром різноманітні - це рецензії на художні, науково-популярні або літературознавчі 
твори Б. Грінченка, посвяти, есеї, меморіально-біографічні нариси (див. додаток 
Б). По суті, усі вони (за виключенням прижиттєвих публікацій) так чи інакше 
слугували цілям комеморації. Так, у статті Єфремова до перших роковин смерті 
Грінченка зустрічаємо вже знайомі, але розгорнуті на ширшому історичному тлі 
мотиви: «Минає сьогодні рік, як спочив - уперше, може на віку - невтомний працьов-
ник, один з найбільших діячів нашого національного відродження…». У контексті 
проблематики поколінь автор акцентує, що на початку 1880-х рр., після виклика-
ного Емським указом «антракту», на першому місці серед українських активістів, 
що не втратили духу і всупереч обставинам узялися до реалізації «українського 
проекту», був Грінченко («І найперше місце серед таких призовників належить лю-
дині, що рік тому опочила вічним сном - Борисові Грінченкові»). Привертає увагу 
ключова для Єфремова концептуальна думка: «Він дорогий для нас не тільки як 
діяч, не тільки як письменник, не тільки як особа, - він дорогий нам як символ 
цілої епохи - епохи крайнього утиску з одного боку і дужого відпору, громадської 
одсічі з другого; як символ перемоги живого духа над зверхніми обставинами, хоч 
би які тяжкі вони були». Єфремов фактично канонізує образ Грінченка, твердячи, 
що «од цього спокійного, впевненого голосу захиталась пітьма й одступила, по-
казавши через свої проломи пасма ясного світла в будучині. Ось через віщо ім’я 
Грінченка для нас стало тим прапором, на якому яскраво написано давнє - «сим 
победиши», - тим самим, чим переміг і Грінченко: працею, енергією і завзяттям, 
на одну мету, націленими раз у раз, направленими в одну точку. Цією одною точ-
кою, якої ніколи не спускав він з очей, ні з серця, ні з думки - було для Грінченка 

243  Ан. Василько [Ніковський А. В.]. [Рец.]: Над могилою Бориса Грінченка. Автобіографія, похо-
рон, спомини, статті. Упорядкував Сергій Єфремов. Видавництво «Вік». К. 1910. Стор. 184, ц. 50 коп. 

- [Бібліографія]. Рада. 1911. № 9. 13 января (26 січня). С. 3. Згодом Ю. Бойко в діаспорі з захопленням 
напише про цю працю С. Єфремова: «Єфремов на диво прекрасно вмів давати пcихологічні силюети 
близьких йому людей, працівників української культури й письменства. Тут концентрувалася його 
велика сила таланту. … в нього є й чистої води есеї, як-от «Людина повинности» - блискучий нарис про 
Грінченка. Пізніше Єфремов напише популярну, але насичену фактами біографію Бориса Дмитровича, 
але над свіжою труною творить він широкими мазками образ свого великого друга. Це не надгробна 
промова, в якій усе диктується перечуленою ідеалізацією небіжчика, ні, це дуже правдивий образ, зну-
тра освітлений, в індивідуальний профіль вирізьблений. Суперлятивів тут багато, але немає жодного 
штучного, і велич Грінченка постає відчутно реально» (Бойко Ю. Літературознавча та літературно-кри-
тична методологія Сергія Єфремова / Бойко Ю. Вибрані праці. Київ : Медекол, 1992. С. 191).

244  Над могилою Б. Грінченка: Автобіографія, похорон, спомини, статті. С. 168.
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добро рідного народу». Публіцист знову звертається до етично-громадської фор-
мули «повинність працювати на рідних людей», називаючи її «провідною зіркою» 
Грінченка. Одночасно, підкреслює Єфремов, ніхто, як Грінченко, не почував так 
потреби в тихій, спокійній роботі кабінетного вченого; ніхто не тужив так за тим 
життям, що дає змогу викристалізувати чисту думку; ніхто не розумів так принади 
чистої краси. Але всього цього йому для себе треба було і він, не вагаючись, відки-
дав власні потреби; «згнітивши всі до щастя поривання», він робить те, що потріб-
но рідному народові та невиробленому ще, молодому українському громадянству. 
Він, що завжди тужив за спокійною працею вченого - стає за «вартового на сторо-
жі інтересів рідного краю». З широкими планами наукової роботи в голові - сідав 
він за популяризацію відомостей «про грім та блискавку», з невпокійними образа-
ми в серці брався до вияснення політичних завданнів українства, до складання 
політичної платформи, до розгляду стосунків між націоналізмом та соціалізмом, 
згадує Єфремов. «З думами про вічність він прикував себе до біжучого момента, 
можна сказати - розп’яв себе на йому». Навіщо? Задля чого? Відповідь на це раз 
у раз одна була у Грінченка і складалася вона з двох тільки слів: «рідний край». 
Грінченко був, на думку Єфремова, першим професіональним письменником на 
Україні. Висновок статті цілком життєстверджуючий. «І не помилився Грінченко. 
Україна вічно пам’ятатиме свого благородного, самоотверженого «вартового». Під 
час лихоліття вона в цій незломній постаті черпатиме силу нести твердо своє лихо; 
під час же національного розцвіту та перемоги правди квітчатиме її невмирущою 
пошаною своєю та довічною подякою»245. Більшість однодумців Грінченка вважали, 
що один із найпопулярніших його псевдонімів - «Вартовий» - влучно відбиває його 
життєве кредо: творити національну культуру як цілісність та бути повсякчас на 
її варті.

Ще одна комеморативна праця Єфремова - «Живий пам’ятник. Пам’яті 
Б. Грінченка» (1912), вміщена на сторінках педагогічнго журналу «Світло». У 
ній Єфремов зупиняється на просвітницькій та перекладацькій праці Грінченка. 
Пригадує, що одну з своїх книжок Б. Грінченко починає переказом поезії Віктора 
Гюго «Хто винен?». Судять чоловіка за те, що він підпалив бібліотеку, знищив 
скарби великі розуму, з димом пустив своїх власних оборонців, проповідників волі, 
рівності і братерства, шо захищали знедолених та скривджених. Але на всі палкі 
і правдиві докази обвинувачений відповідає тільки чотирма короткими словами: 
«Я не вмію читати» (Б. Грінченко. Перед широким світом. Київ, 1907, ст. VІІ-VІІІ). 
Для Грінченка фактом величезної ваги було, на погляд Єфремова, «розділення 
нашої нації на дві частини, зовсім не однакові кількістю: інтелігенцію та народ». 
Тому «на те, щоб зменшити оцю безодню, або хоч моста через неї перекинути, й 
посвятив своє життя наш письменник». На це йшла його практична робота на селі, 
гарною пам’яткою якої лишилась книжка «Перед широким світом», про це ж він 
говорив у своїх теоретичних працях. Всі ці праці можна назвати просвітними в 
широкому розумінні цього слова. У них на перший план поставлено бажання ви-
творити «людей-братів», дати народу широкий світ знання й правди. За словами 
Єфремова, Грінченко скрізь і завжди був учителем, - не тільки тоді, коли працював 
у народній школі, читав книжки з селянами, писав науково-популярні праці; він 
залишався учителем і в інших своїх творах, бо був ним і в житті. Більше навіть, - 

245  Єфремов С. Пам’яті Бориса Грінченка. На перші роковини його смерти. Рада. 1911. № 91. 
С. 2-3. Републікація: Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-1917 років («Значущі Інші»: статті, по-
святи, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Т. 1. С. 146-152.
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підкреслює Єфремов, - Грінченко був принциповим ворогом так званої народної лі-
тератури. Він до кожної так званої народної книжки ставив такі вимоги, які власне 
знищували ідею «спеціально народної літератури». 

Єфремов із втіхою цитував надіслані учнями Грінченка листи: «Я знаю, не 
вчителював би він у нас, не лежав би в моїй хаті «Кобзарь» на столі», зауважуючи, 
що поруч того неповинного бідолахи з поезії Гюго ми сміливо можемо поставити цю 
реальну особу - ученика Грінченкового, що не тільки навчився читати, але й дій-
шов своєї людської і національної свідомості. «Він і подібні йому складають живого 
пам’ятника своєму невмирущому вчителеві, - і ледві чи можна знайти щось краще 
і величніше від такого живого пам’ятника»246. 

Замислюючись над проблемою «Конструювання національної ідентичності в 
історичних виданнях для селянства Наддніпрянської України на зламі ХІХ-ХХ 
ст.», історик Вікторія Волошенко звертає увагу на доробок Б. Грінченка, зазнача-
ючи, що у своїх публікаціях і практичній діяльності він фактично творить «пан-
теон» вже відомих популярних творів (науково-популярних і художніх), придат-
них, на його погляд, для формування національної ідентичності народу (це були 
історичні твори високо цінованого ним П. Куліша, М. Костомарова («Чернігівка» у 
власному перекладі Грінченка), Д. Мордовця, М. Драгоманова - з доробку остан-
нього було обрано працю «Про українських козаків, татар і турків»). Цю «колек-
цію» Грінченко, за словами авторки, «робить класичними популярними працями 
з української історії». Як відомо, Б. Грінченко друкував власні художні («Степовий 
гість», «Чорноморці у неволі») й науково-популярні твори історичної тематики («Як 
жив український народ»). «Апеляція до етнографізму у виданнях для народу ви-
разна у творчості Б. Грінченка», твердить В. Волошенко, та звертає увагу на те, що, 
за відгуками рецензентів, його «Думи кобзарські» збуджували у народі любов до 
рідної країни, викликали інтерес до історії247

Не можна проминути російськомовні праці С. Єфремова про свого старшо-
го товариша, написані з метою поінформувати поступову російську аудиторію про 
«українське питання» й знаних діячів національного руху. Так у межах імперії 
засобами російськомовної публіцистики Єфремов намагався творити український 
«пантеон героїв». У кожній статті до образу Грінченка Єфремов додавав нові риси, 
штрихи, нюанси. Праця «Рыцарь долга. Памяти Б. Д. Гринченка» написана до дру-
гої річниці смерті Бориса Дмитровича й складається з наступних змістових блоків: 
1) пригадування сумної події («тяжка втрата»), маркування похорону Грінченка 
як «національної демонстрації»; 2) акцент на незворотності втрати, символічності 
постаті Грінченка; 3) думка про служіння рідному краю як найвищий обов’язок 
громадського та культурного діяча; 4) наголос, що зі смертю Грінченка обірвав-
ся особистий зв’язок, що з’єднував сьогодення з минулим, перервалася «знаменна 

246  Єфремов С. Живий пам’ятник. Пам’яті Б. Грінченка. Світло: український педагогічний жур-
нал для сем’ї і школи. 1912. Кн. 3. Листопад. C. 3-6. Див.: Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-
1917 років («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Т. 1. 
С. 153-155.

247  На підставі розгляду конкретного матеріалу В. Волошенко робить ширше узагальнення: «Із 
формуванням «публіки» переосмислювався звиклий формат «народної» книжки, орієнтованої на іде-
алізований «народ» (селянство). Поняття «народна література» до 1909 р. було витіснене дефініцією 
«популярна література», а останню розчиняли у загальній пропозиції книг для самоосвіти. У допи-
сі-спостереженні за темпами «зростання національної свідомості» українських селян, корисними (і 
доступними) для них були названі всі україномовні періодичні видання, без обмежень» (Волошенко 
Вікторія. Розбудити і нагодувати: «підручники патріотизму» для селян Наддніпрянської України на 
зламі ХІХ-ХХ ст. URL: http://uamoderna.com/md/voloshenko-textbooks).
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смуга у нашому житті, коли українство одержало свої перші перемоги над жахли-
вими умовами зовнішнього існування, коли воно вперше, можливо, ясно відчуло 
невичерпне приплив свіжих сил знизу, з глибини народних мас»; 5) окреслення 
періоду суспільної активності Грінченка - від початку 1880-х до 1910-х рр. - як 
смуги внутрішнього будівництва, творчого процесу всередині самого українського 
суспільства, що «довгим і болісним шляхом» прийшло, нарешті, до самосвідомості; 
6) підкреслення факту, що у цих шуканнях 1880-х-1890-х рр. чільне місце нале-
жало саме Грінченку, який «гармонійно поєднував» у своїй діяльності дві необхід-
ні умови людських прагнень: загальнолюдські цілі з національними засобами їх 
досягнення, загальнолюдський зміст з національними формами; в єфремовській 
уяві постає такий сакральний ряд «героїв»: Тарас Шевченко, Михайло Драгоманов, 
Борис Грінченко; 7) кристалізація формули етико-політичних цінностей, що скла-
лася у Єфремова під впливом М. Драгоманова й М. Михайловського та подається 
ним як життєве кредо «героя»; від часів М. Драгоманова, пише Єфремов, україн-
ство мислиться не у вигляді протиставлення загальнолюдського, під яким прак-
тика розуміла просто загальноросійське, так само як і не у вигляді більш-менш 
підлеглого придатка до загальноросійського. Воно отримує цілком самостійну 
цінність, як частина загальнолюдського, принципово рівноцінна іншим таким 
же частинам, в тому числі і тій, яка називалася загальноросійською, бувши на-
справді великоруською; 8) міркування, яким повинен бути цей «новий тип» діяча. 
Українець, твердить Єфремов, це людина, якій ніщо людське не повинно і не може 
бути чужим і який має всі людські потреби, запити і прагнення; але в той же час 
він представник національної спільноти, що задовольняє свої людські потреби, за-
пити і прагнення своїм національним шляхом. Саме так «загальнолюдський зміст 
вливається в українські форми»; 9) емблематичне маркування постаті Грінченка: 
«лицар обов’язку», «вождь покоління», «борець за темпераментом», людина, яка не 
йшла ні на які компроміси, поєднувала в собі пристрасність і стійкість переко-
нань; 10) нарешті, акцент, що «лицар» та «борець» повинен мати «винагороду», від-
чувати ще за життя визнання сучасників, бачити наслідки своєї праці, боротьби, 
«засіву». Такою нагородою для Грінченка Єфремов вважав поступ «національно-
го відродження», мережу національних інституцій та преси, які принесла перша 
революція. Єфремов висловлював впевненість, що більшість діячів українського 
руху буде довго ще надихати і підбадьорювати постать «незабутнього лицаря по-
винності», ця на диво міцна і цілісна особистість248. У цій сконструйованій за усіма 
канонами меморіального жанру статті змальовано ідеальний образ національно-
го діяча як виразника цінностей «свого» покоління й захисника інтересів народу. 
Текст Єфремова просякнутий історичним оптимізмом. До «вогню й бурі» Великої 
революції лишалось п’ять років.

Таким чином, після смерті Б. Грінченка українською спільнотою було викори-
стано наступні форми комеморації: створення видавничого фонду ім. Б. Грінченка, 
видання пропам’ятної збірки, складання бібліографії праць про нього, влаштуван-
ня літературного вечора, відкриття народної школи в Галичині, статті й сильветки 
в україномовній та російськомовній пресі на першу та другу річниці смерті, по-
пулярна брошура «про життя і діла». Крім того, повною мірою було реалізовано 
усталений ритуал поховання відомих діячів (збирання коштів на похорон, вінки 
з написами від осіб та товариств, телеграми, промови, спомини друзів та учнів, 

248  С. Е-мов [Єфремов С.]. Рыцарь долга. Памяти Б. Д. Гринченка. Украинская жизнь. 1912. 
Кн. 4. С. 39-43.
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обговорення можливості матеріальної підтримки родини). У реалізації цих заходів 
брав безпосередню участь С. Єфремов. 

На думку Марка Павлишина, у Східній Європі канонізація видатних куль-
туртреґерів нагадує канонізацію церковних святих (як вважає автор, особливо це 
актуально для радянського періоду, але, додамо, ця закономірність простежується 
і на межі ХІХ - ХХ ст.), коли 

«об’єктом пошани в літературі часто був не так текст, як особа, чи, точніше, сукуп-
ність біографії письменника, його творів та історичної ролі. Існують культи письмен-
ників - Пушкіна, Толстого й Достоєвського в Росії, Шевченка, Лесі Українки і Франка 
на Україні, Купали і Коласа в Білорусі - які своєю спроможністю викликати пієтизм 
і ритуал не мають еквіваленту на Заході. … Письменник (особотекст!) посідає місце в 
серії собі подібних особотекстів, яку більш корисно розглядати не як канон, а як іко-
ностас.

Іконостас спрямовує увагу вірних на святу особу, її чесноти, її значення та її зв’я-
зок з центральною ідеєю спасіння. Саме особа надає значення атрибутам особи, зокре-
ма й текстам, які з нею асоціюються. […] зацікавленість вірних в авторах як особах 
поширюється також і на тексти, які вони написали.

Коли доводиться словами визначати своє ставлення до постатей в іконостасі, 
критика не може бути для такого зусилля найбільш природним жанром. Критичне 
зіткнення передбачає традицію, яка наголошує текст, інтенсивне читання якого ви-
творює враження діалогу і навіть рівности між текстом і читачем. Іконостас, натомість, 
вимагає агіографії - стилізованої біографії, яка складається з елементів, взятих із від-
носно невеликого резервуару чеснот, конфліктів, випробувань, перемог, виправдань і 
мучеництв.

Така сакралізація творчої постаті письменника огортає ореолом ідеальності і 
його біографію. Низка подібних національних ікон формують спільність на зразок 
церковного іконостасу»249.

Як слушно зазначає сучасний дослідник Дмитро Єсипенко,
«за життя Бориса Грінченка його літературна творчість викликала значний чи-

тацький інтерес та широкий дискурс критичного обговорення. Однак особливо часто 
серед найвизначніших українських авторів його згадували вже після смерті, у 1910-
х роках. За рівнем впливу на національну свідомість людини «з народу» Дмитро 
Дорошенко ставив Грінченкові твори поруч із Шевченковим «Кобзарем». Оригінальні 
та перекладні поетичні, драматичні й прозові твори письменника, які витримали 
кілька видань, цінувалися у першій чверті ХХ ст. як важливе національне надбання 
та культурна вартість. Якщо у високій естетичній, власне художній якості спадщини 
Грінченка деякі критики все ж сумнівалися, то її історико-літературне та історичне 
значення визнавалося практично безумовно. За літератором все міцніше закріплював-
ся статус класика української літератури»250. 

249  Павлишин М. Канон та іконостас. Канон та іконостас: літературно-критичні статті / ред. 
В. Шевчук, вступ. ст. І. Дзюби. Київ : Час, 1997. С. 190-191.

250  Єсипенко Д. Препарування канону: до історії критичної інтерпретації та публікації худож-
ніх текстів Бориса Грінченка у 1920-х - на початку 1930-х рр. Літературний процес: методологія, 
імена, тенденції: Зб. наук. праць (філол. науки). 2013. № 2. С. 54. Наприклад, було видано книжки 
«На могилу Бориса Грінченка. Три промови, виголошені В. Сімовичем, доктором З. Кузелею і докто-
ром М. Кордубою на жалібній академії дня 22 мая 1910 року в Чернівцях» (Чернівці, 1910), Миколи 
Плевако «Життя та праця Бориса Грінченка» (Харків, 1910), Петра Стебницького «Борис Грінченко. 
Нарис його життя та діяльності» (Київ : Час, 1920)
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Д. Єсипенко, простежуючи трансформацію комеморативного канону Б. 
Грінченка, виокремлює 1910-ті рр. (піднесення Грінченка на п’єдестал шани і 
водночас вибірковість у переказі його життєпису, формування образу зразкового 
борця за справу народної просвіти), початок 1920-х рр. (продовжувалося вшано-
вування пам’яті літератора (зокрема, у десяти- та п’ятнадцятиліття з дня його 
смерті), публікувалися спогади, огляди життя і творчості (хоча й рідше, ніж на 
початку 1910-х рр.), епістолярна та художня спадщина, Марія Грінченко актив-
но популяризувала його творчість, обговорювалось питання фактичного авторства 
«Словника української мови»; на початку 1920-х рр. іменем Грінченка називалися 
педагогічні курси на Київщині, розгорнулась діяльність Київських вищих педа-
гогічних курсів ім. Б. Д. Грінченка, і нарешті, період із другої половини 1920-х 
років, коли все яскравіше виявлялася тенденційна течія щодо інтерпретації твор-
чості письменника («ідеологічно правильне» критичне прочитання у передмовах 
видань супроводжувалось свідомим втручанням редакторів у тексти творів Бориса 
Дмитровича); а вже після 1931 р. творчість Грінченка загалом була вилучена з 
канону українського письменства, і такі критики, як Володимир Коряк, Леонід 
Смілянський та Степан Рудниченко таврували з «ідеологічно правильних пози-
цій» літературне надбання Грінченка251.

У період «відлиги» та брежнєвські часи в Радянській Україні певний час то-
лерувалась пам’ять про Б. Грінченка252. Наприкінці 1960-х р. побачили світ ди-
сертаційні дослідження В. Яременка («Борис Грінченко. Проза», Київ, 1969) та 
А. Погрібного («Ідейно-естетичні позиції Бориса Грінченка в літературно-критич-
ній боротьбі кін. ХІХ - поч. ХХ ст.», Київ, 1970). У період «перебудови» найбільш 
ґрунтовно вивчав його творчість А. Погрібний253. 

У незалежній Україні спромоглися на монументальне увічнення пам’яті 
Б. Грінченка - урочисте відкриття пам’ятника (скульптор М. Н. Обезюк, архітектор 
М. О. Босенко) відбулося 22 серпня 2011 р. у сквері поряд із адміністративним кор-
пусом Київського університету ім. Б. Грінченка (вул. Воровського 18/2). Кошти на 
спорудження упродовж двох років збирали викладачі і студенти навчального за-
кладу та освітяни столиці України. За підтримки київської влади Шевченківська 
районна державна адміністрація та комунальні служби міста виконали комплекс 
робіт з упорядкування скверу254.

Ще раніше пам’ятник з’явився на Луганщині, де вчителював свого часу 
Б. Грінченко; там було розбудовано й народний музей на його честь («Меморіальний 
музей Б. Д. Грінченка»). Музей розташований в с. Михайлівка Перевальського 

251  Див.: Єсипенко Д. Препарування канону: до історії критичної інтерпретації та публікації ху-
дожніх текстів Бориса Грінченка у 1920-х - на початку 1930-х рр. Літературний процес: методологія, 
імена, тенденції: Зб. наук. праць (філол. науки). 2013. № 2. С. 54-57.

252  Див.: Бойко С. Борис Грінченко як представник української національної еліти кінця ХІХ - 
початку ХХ століття. Українознавчий альманах. 2014. Вип.14. С. 70.

253  Погрібний А. Г. Борис Грінченко: нарис життя і творчості. Київ : Дніпро, 1988. 268 с.; Погрібний 
А. Г. Борис Грінченко в літературному русі кінця ХІХ - початку ХХ століття: Питання ідейно-естетичної 
еволюції. Київ : Либідь, 1990. 230 с.

254  Відкриття пам’ятника Борису Грінченку. URL: http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/
podiji/608-vidkrittja-pamjatniku.html. Лексичне оздоблення коментаря до події свідчить про спадкоєм-
ність комеморативних практик початку ХХ та початку ХХ ст.: «Життя та діяльність Бориса Грінченка 
(1863-1910) для багатьох поколінь є дієвим прикладом непідробного патріотизму і подвижництва на 
теренах української освіти і культури. Праця в ім’я народу була найвищим сенсом і покликанням його 
життя. Борис Грінченко ніколи не скупився витрачати власні кошти на видання книг для народу та 
поширення освіти. Відкриттям пам’ятника видатному Українському Вчителю громада Києва вшановує 
подвижницьку працю Бориса Грінченка». 
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району Луганської області. Частина села, в якій розташований музей, називаєть-
ся «Олексіївка» (в ХІХ ст. входила до складу Катеринославської губернії). Саме тут 
1879  р. на кошти мецената Олексія Алчевського, за сприяння його дружини Христини 
Данилівни, було відкрито народну школу, і в цій школі учителював згодом Борис 
Дмитрович.

Нині створено - головним чином зусиллями луганських дослідників255 та колекти-
ву Київського університету ім. Б. Грінченка - справжній культ особистості Б. Грінченка. 
Зокрема, у 2010 р. відкрито Музей Б. Грінченка, поповнюється електронний репозита-
рій спадщини й творів про відомого діяча. У Луганському національному університеті 
ім. Т. Шевченка починаючи з 1988 р. відбувалися всеукраїнські наукові конференції, 
присвячені Б. Грінченку. Так, до 145-ї річниці народження (грудень 2008 р.) у центрі 
уваги була тема «Творча спадщина Бориса Грінченка й українська національна ідея». 
Інститут грінченкознавства (Луганськ) започаткував видання спеціалізованих вісни-
ків «Слово і пісня Бориса Грінченка» (1994, 1995, 1996 рр.). Спадщиною подвижни-
ка просвітницької справи всебічно цікавляться фахівці з історії педагогіки256. У 2013 
р. 150-річчя з дня народження Бориса Грінченка відзначалось на державному рівні 
(Постанова Верховної Ради України від 4 липня 2012 р. № 5050-VI «Про відзначен-
ня 150-річчя з дня народження Бориса Грінченка»). З 2011 р. Музей видатних діячів 
української культури в Києві проводить наукові семінари «Роль визначних особисто-
стей-митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідо-
мості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.»257, за підсумками яких видає збірки праць. 
Серед героїв доповідей поряд із постатями М. А. Дмитрієва, Ф. П. Матушевського, 
М. В. Лисенка, А. В. Ніковського, Олени Пчілки, Л. М. Старицької-Черняхівської, 
П. Я. Стебницького зустрічаємо й ім’я Б. Д. Грінченка. У програмі Міжнародної на-
уково-практичної конференції «”Київська старовина” в українському соціокультур-
ному просторі: історичний, джерелознавчий, біографічний дискурси» (листопад 2012 
р.), організаторами якої стали Київський славістичний університет, Національна іс-
торична бібліотека України, редакція часопису «Київська старовина», були заявлені 
доповіді про Б. Д. Грінченка. Громадсько-політичній діяльності Грінченка присвячені 
дисертаційні дослідження, зокрема А. С. Хомутенка (2008 р.)258, індивідуальні пра-
ці259, колективні монографії260. Перевидаються художні твори, педагогічна, культуро-

255  Неживий О. І. Борис Грінченко в наукових дослідженнях ХХ ст. Персонал. 2009. № 2 (304). 
5-21 січня; його ж. Борис Грінченко і грінченкознавці на Луганщині. Краєзнавство. 2012. № 4. С. 140-
144; Неживий О. І. Борис Грінченко: вартовий рідного слова: педагогічна спадщина та проблеми сучас-
ної освіти. Луганськ : Знання, 2003. 123 c.; Уроки Грінченка: метод. посіб. / Луганський ін-т післяди-
пломної педагогічної освіти; уклад. О. П. Омельченко [та ін.]. Луганськ : [б.в.], 2003. 398 с.

256  Борис Грінченко і педагогічна культура України: матер. Всеукр. наук.-метод. конф., присвя-
ченої 130-річчю від дня народження Б. Грінченка. Суми, 1993; Національна освіта: провідні тенденції 
та перспективи (до 140-річчя від дня народження Б.Д. Грінченка): матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / 
Київ, міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т педагогіки АПН України / редкол.: Н. М. Бібік та ін. Київ 
: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2004.

257  Див.: ІХ науковий семінар «Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури 
у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст.», присвячений 
до дня народження Михайла Петровича Старицького: Матеріали / Упорядники О. Гураль, Н. Грабар, 
О. Мокану. Київ, 2013. [Електронна версія]; VII-VIII наукові семінари «Роль визначних особистостей - 
митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX 

- на початку XX ст.», присвячені до дня народження Михайла Петровича Старицького: Матеріали / 
Упорядники Н. Грабар, О. Мокану. Київ, 2013. 414 с.

258  Хомутенко A. C. Громадсько-політична діяльність Б. Грінченка (1875-1910): автореф. дис… 
канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 2008. 15 с.

259  Пастух Б. В. Борис Грінченко - безкомпромісний лицар національної ідеї: Публіцистичні есе. 
Луганськ : Книжковий світ, 1998. 160 с.; 2-ге вид.: 2006. 200 с.

260  «Мрії, вистраждані життям...»: до 145-ї річниці з дня народження Б. Д. Грінченка : кол. мо-
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логічна, суспільно-політична публіцистика261. Оприлюднюється листування262. Інна 
Старовойтенко в додатках до книги «Євген Чикаленко. Людина на тлі епохи» (Київ: 
Темпора, 2009) подала листи Є. Чикаленка до Б. Грінченка. Сидір Кіраль підготував 
том Грінченкового листування з письменником Т. Зіньківським («…Віддати зумієм 
себе Україні». Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком. Київ-Нью-
Йорк, 2004). Цей епістолярій - лише частка від того, що збереглося від багаторічної 
кореспонденції останніх семи років життя Зіньківського (1885-1891 рр.). Передчасно 
померлий Т. Зіньківський був для Грінченка особливо дорогою постаттю, натури їхні 
багато в чому були подібні, і коли Борис Дмитрович у листі до О. Кониського від 23 
липня 1891 р. повідомляв про втрату друга, провіденційно звучали рядки, що «він-бо 
належав до тих, що усю свою душу віддають за ідею і не знають іншого життя… Він 
був з тих, що не знають різниці поміж словом та ділом, і йшов напростець туди, куди 
посилало його пересвідчення»263. Як підкреслив рецензент видання Степан Захаркін у 
часописі «Критика» (2007 р.), історико-культурне значення цього епістолярію «винят-
кове, і йому судитиметься довге життя в українській науці. У листах оживає молода 
Україна 1880-х років із великими надіями й далекосяжними планами, запальними 
суперечками про все і вся, безкомпромісними судженнями та гострими оцінками, не-
підробною вірою в свій народ і готовністю «сконати в праці» заради його майбутньо-
го»264. А. Погрібний на підставі листування двох друзів відтворив соціопсихологічний 
настрій Б. Грінченка, довів, що той був непримиренним до найменших проявів наці-
онального недбальства та лінівства, не сприймав філософію терпіння й вичікування 
«сприятливішої пори», протиставляв таким настроям лицарську відважність у досяг-
ненні того, що мало додати народові духовних сил265. 

У нарисі А. Погрібного «Борис Грінченко», що являє собою квінтесенцію багато-
річних роздумів автора, розглянуто життєвий шлях і напрямки діяльності героя, зма-
льовано психологічний портрет, наведено оцінки сучасників. Нарешті, зроблено пере-
конливий висновок про те, що творча активність Б. Грінченка була багатогалузева і 
багатожанрова, хоча з позицій «чистого» мистецтва було б виправдано говорити  «про 
неповну мистецьку зреалізованість письменника», та в поєднанні з безліччю громад-
ських «фахів», із заслугами в етнографії, фольклористиці, критиці, історії літератури, 
мовознавстві, він, як громадянин і людина, зреалізував себе достоту «майже безпри-
кладним чином». А. Погрібний доходить того ж висновку, як свого часу Єфремов: це 
був «титан праці», що поєднав у собі художника й політика, людину тонких естетич-
них почуттів і громадсько-культурного діяча, якого раз по раз «полонила невідкладна 
ногр. : у 2 ч. Київ : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. Ч. 1 / Гупан Н. М. [та ін.]. 2009. 260 с.; Ч. 2 / 
Караман С. О. [та ін.]. 2009. 168 с.

261  Грінченко Б. Д. Вибрані твори: У 2-х тт. Т. 1. Київ : НТЕЛЕКТ-АРТ, 2008; Грінченко Б. Зібрання 
творів. Педагогічна спадщина. Кн. 1 / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; упоряд. О. М. Мислива, А. І. Мовчун, 
В. В. Яременко / вступ. слово В. О. Огнев’юка; передмова, коментарі, примітки В. В. Яременка. Київ, 
2013. 552 с.; Кн. 2. 424 с.

262  Демченко Т. П. Листи Іллі Шрага до Бориса Грінченка. Сіверянський архів. Чернігів, 2009. 
Вип. 3. С. 46-71; Степченко О. П. Епістолярій П. Стебницького та Б. Грінченка з фондів Інституту ру-
копису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з вивчення національної 
видавничої справи в Україні. Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження 
унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2010. Вип. 14. С. 294-305.

263  Кіраль С. Будили «заснулі серця українців» / «…Віддати зумієм себе Україні». Листування 
Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком. Київ-Нью-Йорк, 2004. С. 26-27.

264  Захаркін С. «…Віддати зумієм себе Україні». Листування Трохима Зіньківського з Борисом 
Грінченком. Київ-Нью-Йорк, 2004. URL: https://krytyka.com/ua/reviews/viddaty-zumiiem-sebe-ukrayini-
lystuvannya-trokhyma-zinkivskoho-z-borysom-hrinchenkom

265  Погрібний А. Знаковість Трохима Зіньківського / «…Віддати зумієм себе Україні». 
Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком. Київ-Нью-Йорк, 2004. С. 6-7.
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практична робота для нації»266. 
Т. Демченко, коментуючи зміст й стилістику листовної комунікації І. 

Шрага й Б. Грінченка, зауважує, що «нам здається, що останній із двох діячів, 
якого М. Ковалевський охарактеризував як “огненного українського патріота”, 
заслуговує на значно більший інтерес… Б. Грінченка інтенсивно досліджують, 
але його громадсько-політична діяльність опинилася в тіні… Добре відомо, 
що Б. Грінченка недолюблювали саме за прагнення бути першим, командува-
ти, звідси - прізвисько: “генерал”. Можливо, підкреслена люб’язність, що так 
і струменіє із рядків листів, пояснюється дружніми стосунками двох людей, 
що роблять спільну працю, можливо, цьому сприяв доброзичливий характер І. 
Шрага і розуміння, що справу хтось повинен доводити до кінця»267.

У 1910 р. Єфремов, як і його колеги по Товариству українських поступо-
вців (ТУП) та газеті «Рада», був вражений новою втратою - у розквіті творчих 
сил, на 33-му році життя помер український історик, літературознавець, етно-
граф, публіцист, громадський діяч Василь Миколайович Доманицький (7 
(19) березня 1877 р., с. Колодисте, Звенигородський повіт, Київська губернія 
- 28 серпня (10 вересня), 1910 р., Аркашон, Південна Франція). Життя його, 
не занадто багате на зовнішні події, було насичене постійною громадською та 
творчою працею. 

Походив В. Доманицький із духовної родини (як, врешті, більшість із його 
юнацького оточення). У 1895-1900 рр. навчався на історико-філологічному фа-
культеті університету св. Володимира в Києві. Улюблений учень професора 
В. Б. Антоновича. Вчителював, багато сил і часу віддавав громадській роботі: 
секретар «Киевской старины», співробітник «Літературно-наукового вістника», 
«Записок НТШ», «Нової громади», газети «Діло»; один із фундаторів видавництва 
«Вік». У 1903-1904 рр. мешкав у рідному селі, де організував споживчу кооперацію. 
Від 1905 р. - у Фінляндії, 1906-1907 рр. - у Петербурзі: редагував орган української 
фракції у 2-й Державній думі «Рідна справа - Думські вісті». У 1907 р. засуджений 
до 3-х років заслання (1908 р. покарання замінено на перебування за кордоном). 

У 1924 р. Ганна Берло підготувала до друку листування В. Доманицького. 
У передмові зазначала: «Василь Миколайович Доманицький, талановитий 
письменник і громадський діяч… Добрий, щирий, делікатний, м’якої, лагід-
ної вдачі, він не мав ворогів: його любили і старі, і молоді. Він працював і 
з Олександром Яковичем Кониським, і з тими, з ким Олександр Якович 
Кониський ворогував і називав “олімпом”, себто з тою групою старогромадян, з 
якої складалась редакція “Киевской старины”». Згадавши про діяльність гуртка 
«Віку», називаючи прізвища Єфремова, Лотоцького, Матушевського, Г. Берло 
узагальнила: «Вірний син України і невтомний працьовник, Доманицький за 
своє коротке життя зробив стільки, скільки іноді найпрацьовитіші люди не по-
дужають зробити і за довгий вік. Коли буде написана біографія Доманицького, 
Україна знатиме, як багато дав він рідному краєві до того часу, коли скосила 
його смерть»268.

266  Погрібний А. Борис Грінченко / Погрібний А. Поклик дужого чину. Статті. Портрети. 
Силуети. Наближення. Публіцистика / Вступне слово В. Г. Дончика та П. П. Кононенка. Київ: 
Просвіта, 2009. [Бібліотека Шевченківського комітету]. С. 231.

267  Демченко Т. Листи Іллі Шрага до Бориса Грінченка. Сіверянський архів: збірник наукових 
праць. 2009. Вип. 3. С. 46.

268  Інститут рукопису НБУВ НАНУ. Ф. Х. № 14716. Берло Г. Листи Доманицького В. М. до 
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3.2. Пропам’ятні збірки на спогад про товаришів та однодумців...

В Інституті рукопису НБУВ зберігаються підготовлені до друку матеріали про 
«революційну діяльність братів Доманицьких» (такою вона виглядала у висвітленні 
Київського губернського жандармського управління; до справи додаються матеріали 
з архіву за жовтень 1907 - вересень 1909 рр.). У впровадженні коментатор зазначає:

 «Имена братьев Доманицких, Василия и Платона, известны каждому украинцу, 
знакомому с историей освободительного движения. Неутомимые, энергичные, неустраши-
мые, до самозабвения преданные родному народу и родному краю, братья Доманицкие 
вступили в ожесточенную борьбу с самодержавием за экономическое и политическое рас-
крепощение украинского народа в самое тяжелое для России время, после разгона 1-й 
Государственной Думы...»269.

Але головною сферою діяльності Василя Доманицького була передусім літерату-
ра. Загалом молодий вчений написав понад 300 різножанрових публіцистичних і на-
укових праць. Уклав «Бібліографічний показник творів О. Я. Кониського, написаних 
по-українському» (Київ, 1901), «Показчик змісту “Літературно-наукового вістника”» 
(Львів, т. 1-20, 1898-1902) з передмовою І. Франка (1903), перший український слов-
ник іншомовних слів «Словарик пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів» (Київ, 
1906). Перевірив за рукописами і прижиттєвими публікаціями значну частину пое-
зій Т. Шевченка, підготував ґрунтовне текстологічне дослідження, опублікував його 
як «Критичний розслід над текстом “Кобзаря” Шевченка» (Киевская старина. 1906. 
Кн. 9-12; окреме видання - 1907). Умів цінувати фахове сприяння у копіткій тексто-
логічній праці, про це свідчать рядки передмови: «Приступаючи зараз до перегляду 
тексту усього «Кобзаря» в тому хронологічному порядку, який вияснився для мене 
за найсправедливіший […], вважаю за кінцевий і приємний обов’язок скласти щиру 
подяку д.д. О. І. Лотоцькому, В. П. Науменкові та П. Я. Стебницькому за ту велику 
поміч, якої вони уділяли мені своїми вказівками та матеріалами для моєї праці, - д. 
В. П. Науменкові подяку тим більшу, що без його щирої мені допомоги всім, що сто-
сувалося до «Кобзаря», не було б і цієї моєї праці»270. Під час роботи В. Доманицький 
переглянув та дослідив 270 автографів, 18 копій з них, усі прижиттєві та посмертні 
видання поета. Здійснив перше повне видання «Кобзаря», яке вміщувало 215 творів, 
з них незвіреними з рукописами залишалося лише вісім. Видання 1907 р. вийшло 
накладом 10 тис. примірників, друге, доповнене (1908 р.), - 25 тис. Третє видання 
вийшло 1910 р. уже після його смерті271.

Щодо вагомості творчої спадщини В. Доманицького для наступних поколінь, 
М. Наєнко зазначає: 

«В радянські часи цей «Кобзар» (лише частково доповнений) виходив майже що-
року багатотисячним накладом; на виручені від нього кошти утримувались (за висло-
вом академіка О. Білецького) три радянські академічні інститути (Інститут літератури, 
Інститут мовознавства й Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії), але ім’я 
В. Доманицького ніде у виданнях тих не значилось, оскільки зараховане було до «бур-
жуазно-ліберального напряму» («Шевченківський словник», 1967. - Т. 1. - С. 195). Із здо-
буттям Україною незалежності стало можливим скасувати цю історичну несправедли-
вість»272. 

Берло  Г. Арк. 1.
269  Інститут рукопису НБУВ НАНУ. Ф. 1 (Архів Грінченка). № 33648. Арк. 1 - арк. 1 зв.
270  Доманицький В. Критичний розслід над текстом «Кобзаря». Київ, 1907. С. 6.
271  Докладніше див.: Возняк М. З приводу двадцятиліття «Кобзаря» в редакції В. Доманицького. 

За сто літ. 1930. Кн. 5. С. 272-304; Лотоцький О. Сторінки минулого. Варшава, 1934. Ч. III. С. 129-143.
272  Наєнко М. Василь Доманицький: історик, філолог, дослідник і видавець «Кобзаря». 
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В останні роки Василь Миколайович планував видати 2-й том «Критичного 
розсліду» над текстом «Кобзаря». Вивчав творчість Марка Вовчка, професійно довів 
авторство її творів, збирав і досліджував український фольклор, надрукував серію 
оглядів української літератури за 1906-1909 рр., літературно й науково відредагував 
«Історію України-Русі» М. Аркаса. 

У 1907-1910 рр. В. Доманицький жив і лікувався за кордоном. Боляче сприймав 
передчасну втрату товаришів по спільній справі, писав до Є. Чикаленка: «Прочитав 
оце в «Радi» невимовно сумну звiстку про Дмитрiєва. Де тонко, там i рветься! Чорт 
його знає, що воно за талан наш: Флоринськi, Пiхни etc. мафусаїловi вiки живуть, 
а у нас тiльки вихопиться талант чи взагалi громадський справжнiй дiяч, то або 
зварьює, або втопиться, або ще тобi щось!»273.

Невдовзі, вражений смертю В. Доманицького, П.  Стебницький писав 
Є. Чикаленку 31 серпня 1910 р.: «Знов могила - і яка тяжка! Страх мені жалко 
Доманицького, - яка це була чиста, свята людина! І все зжерла проклята хвороба - і 
чисту душу, і святий вогонь національної роботи…» Питав, де ховатимуть - в Києві 
чи на селі і прохав покласти від «Благодійного товариства…» вінок рублів на 25 з на-
писом «Щирій душі, чистому серцю…». Адресант зауважив, що шаблонні написи на 
кшталт: «Ці «невсипущі трудівники» вже в зубах застрягли і очі намуляли, а то б як-
раз небіжчикові під масть: він, мабуть, і вмер з олівцем в руках…». Стебницький ви-
явив бажання дати коротеньку замітку в «Раду» з витинками з його листів: «Хочеться 
мені од себе йому хоч це покласти на труну…»274. У вересні П. Стебницький приклав 
до листа Чикаленку переказ на 100 руб. та прохав віддати гроші тій людині («мабуть, 
це - Єфремов»), що збирає жертви на трати по перевозці тіла додому. Лотоцький по-
відомляв, що перевозка коштує 2000 руб., із них половину дає батько Доманицького, 
а «решту збирають між собою приятелі та земляки небіжчика, і в них ще чимало не 
вистачає. Отже, ці гроші здадуться, - а це борг Добродійного Товариства, яке діста-
ло од Василя Миколайовича спеціально зредагований шкільний «Кобзар», але не 
встигло йому виплатити гонорар. От правління й постановило віддати ці гроші на 
втрати по похорону»275. Чикаленко переповідав адресату київські новини на сумну 
тему й зауважив: «Не везло йому живому - не везе й мертвому. Довго морочились, 
поки вияснилось - чи зможем  його привезти в Росію, чи поховають в Аркашоні. Се 
був би сором… Привезуть вже, як захолодає, напевне в день похорон буде дощ або за-
вірюха - бо як не везе, то не везе…»276. На похороні в Колодистому були Є. Чикаленко, 
С. Єфремов, Ф. Матушевський, Ю. Доброволенко, Л. Яновська, М. Требинська; зі 
станції Цвітково надіслали Стебницькому телеграму277.

В. Липинський, який близько товаришував з В. Доманицьким, у листі до 
Єфремова висловлював щирий жаль із приводу втрати та надіслав поминальний 
текст для публікації в «Раді»: 

«Дорогий Сергію Олександровичу!
Вчора надійшла до мене сумна невимовно болюча звістка про смерть Василя 

Шевченкознавчі студії. 2009. Вип. 12. С. 124-129.
273  Цит. за: Старовойтенко І. Євген Чикаленко i Василь Доманицький у короткому епiстолярно-

му дiалозi (1908-1910). Сіверянський літопис. 2006. № 6. С. 8. Згадується Микола Дмитрієв - адвокат, 
член Полтавської громади ТУП, який трагічно загинув у липні 1908 р., рятуючи у р. Псьол селянську 
дівчинку.

274  Євген Чикаленко і Петро Стебницький. Листування. 1901-1922 роки. С. 210.
275  Там само. С. 211.
276  Там само. С. 213-214. Також див. с. 229-230.
277  Там само. С. 232.



327327

3.2. Пропам’ятні збірки на спогад про товаришів та однодумців...

Миколаєвича [Доманицького]. Недавно я мав від нього лист, і здавалося мені, що він 
почуває себе краще, бо той лист був бадьорий, веселіший від попередніх. Тим часом 
смерть, і найкращі наші люде умирають, хорують, нездужають. Розпука бере, дивля-
чись на це все і все це переживаючи.

Посилаю Вам кілька рядків до “Ради” , мені казали, що Ви тепер “Раду” редагу-
єте, отже звертаюсь до Вас, дорогий Сергію Олександровичу, з великим проханням, 
прочитайте те, що я написав, і якщо найдете можливим, то надрукуйте, а як ні, то зни-
щіть, бо мені трудно оцінити самому, чи ця “статя” надається до друку, чи ні, а хотілося 
б ушанувати Пам’ять так близького і Дорогого мені Покійника»278. 

У листі від 30 серпня 1910 р. В. Липинський дякував за публікацію в про-
пам’ятному збірнику «Чистому серцем»: «За це, що дали мою статейку до збірника 
в пам’ять Дорогого Василя Миколаєвича, я Вам можу бути тільки від щирого серця 
вдячний. Може, колись спроможимось на якесь більше видавництво, присвячене 
Його пам’яті»279.

Знаменним є чітке усвідомлення владними структурами агітаційно-пропа-
гандистського значення похорону Доманицького. Наводимо передбачливі рядки з 
повідомлення місцевої влади київському губернатору: 

«Конечно, сама по себе роль Доманицкого в украинском движении уже не на-
столько огромна, чтобы вызвать «национальную скорбь». Но тут замешан другой во-
прос, чисто политический. Украинофилы устраивают в Киеве и его окрестностях це-
лый ряд «исторических» мест, на которых думают спекулировать народным чувством. 
Такими реликвиями являются уже могилы Шевченко и др. ... […] Кроме того, сами 
похороны могут дать возможность украинофилам устроить «митинг», демонстрацию. 
Это очень важно для единения украинофильской интеллигенции. Каждые такие по-
хороны дают повод вождям украинофилов требовать от присутствующих, на могиле 
умершего, принесения Аннибаловой клятвы, что он де будет, «как умерший», продол-
жать дело освобождения малороссийского народа от ига России […]»280. 

Далі йшов висновок: 
«Ясно, что делается это для демонстративных целей. […]. И ясно, что усопший здесь 

просто служит поводом для демонстрации. Во всяком случае собирание подобных реликвий 
украинофилами и предоставление им возможности устраивать демонстрации, крайне не-
желательно»281. 

У процитованому тексті специфічно канцелярською мовою було прозірливо 
сформульовано прогноз щодо реального процесу творення «місць пам’яті» лідера-
ми українського руху, який дійсно розгорнувся на початку ХХ ст. Очевидно, імпер-
ська влада спромоглась добре усвідомити значення ритуалів, символів, цінностей 
для конструювання спільної «історичної пам’яті» й української ідентичності, а тому 
зробила все можливе, щоб ускладнити проводи небіжчика в останню путь. 

Для того, щоб сучасники усвідомили, а нащадки пам’ятали, хто такий 
був Василь Доманицький, С. Єфремов доклав усіх зусиль, аби на роковини 

278  Липинський В. К. Повне зібрання творів, архів, студії / голов. ред. Я. Пеленський; Східноєвроп. 
дослід. ін-т ім. В. К. Липинського (США), Ін-т європ. дослідж. НАН України. Київ: Смолоскип, 2003. 
Т. 1: Листування. (А-Ж) / ред. Р. Залуцький, Х. Пеленська. (Серія «Архів»). С. 665.

279  Липинський В. К. Повне зібрання творів, архів, студії. Т. 1: Листування. (А - Ж). С. 676.
280  Цит. за: Токар Н. М. Василь Миколайович Доманицький: особистість, науковець, громадський 

діяч. Кіровоград: ФОП Александрова М. В., 2012. С. 180.
281  Цит. за: Токар Н. М. Назв. праця. С. 180-181.
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його смерті видати пропам’ятну збірку. Вийшла вона під назвою «Чистому 
серцем. Пам’яті Василя Доманицького. Біографія, спомини, похо-
рон» (Київ, 1912) та мала наступну структуру й зміст: «Переднє слово» (с. 3-4); 
«Василь Доманицький. Біографічна згадка» (с. 5-12); Б. Ярошевський «На смерть 
В. Доманицького» (с. 13), В. Липинський «Пам’яти В. Доманицького» (с. 14-15), 
С. Єфремов «Чистеє серце» (с. 16-30), Білоусенко О. (О. Лотоцький) «Трудовник 
ідеї» (с. 31-43), Ф. Матушевський «В роковини, смерти друга-товариша» (с. 44-60), 
Д. Донцов «Доманицький у Закопаному» (с. 61-74), Смуток П. (П. Стебницький) 
«Останні місяці В. Доманицького» (с. 75-81), Ф. Матушевський «З останніх літ жит-
тя В. Доманицького» (с. 82-112), Ф. Руденко «Пам’яти В. Доманицького» (с. 113-
114), О. Білоусенко (О. Лотоцький) «Жартовливі вірші В. Доманицького» (с. 115-
120), С. Єфремов «В. Доманицький на селі» (с. 121-126), Хр-ич К. «В Колодиському 
позичково-ощадному товаристві» (с. 127-132), С. Є. «На похороні В. Доманицького» 
(с. 133-137), Л. Яновська «Вражіння з похорону» (с. 138-143), Л. Чулий «Тихого сну» 
(с. 144-145). 

Про деталі роботи над збіркою відомо з епістолярію. Так, з листа 
Ф. Матушевського С. Єфремову дізнаємося, що той розпочав роботу під свіжим 
враженням втрати, а закінчував, перебуваючи на лікуванні у м. Гульрипш побли-
зу Сухумі: «Спомини - чи як їх назвати - мають неоднаковий характер: початок 
(рядків 150-200) скорбний, а далі йде доволі спокійне оповідання. … Думка була 
така, - дати два нариси: один - спомини взагалі, а другий - “останні дні” Василеви. 
Так воно й буде мабуть»282. У листі від 18 січня 1911 р. схвильовано повідомляв, що 
спочатку планував надрукувати текст у газеті «Рада», але редакція його відхилила, 
що вельми вразило Федора Павловича: 

«Коли мої спомини про Василя, котрі я, як мені здавалося, писав крівцею власно-
го серця, не знайшли собі пристановища і не досягли мети, заради якої їх писано - то 
виходить, що так крівця мого серця - суща вода, бо як би не вода, то Ви б її побачили і 
оцінили, так само, як і в редакції і не поставилися б так неуважно, як поставилися»283.

Текст Ф. Матушевського було вміщено в збірці «Чистому серцем».
Поява збірки отримала розголос в українській пресі. Так, редактор журналу 

«Украинская жизнь» Симон Петлюра писав: 
«Издательство «Вік» поступило прекрасно, выпустив в свет эту небольшую книж-

ку, посвященную памяти одного из наиболее энергичных своих сотрудников: она до-
стойным образом увековечивает память ушедшего так рано от жизни украинского 
общественного и литературного деятеля. Дружеской рукой любовно собраны здесь 
статьи и заметки, напечатанные в органах украинской прессы, под свежим впечат-
лением смерти В. Доманицкого или приуроченные к годовщине последней; также 
заботливо приобщены сюда и воспоминания людей, близко знавших покойного или 
имевших случайное общение с ним. Весь материал, собранный в книге, рисует нам 
привлекательный образ молодого украинского деятеля, со всем пылом отдавшегося 
делу активного участия в национальном строительстве. Прекрасный популяризатор, 
сведущий историк минувших судеб Украйны, первый исследователь текста «Кобзаря», 
талантливый журналист, незаурядный редактор газеты для народа, энергичный 

282  Цит. за: Якобчук С. Листування Ф. П. Матушевського до С. О. Єфремова (1901-1917 рр.) як 
джерело дослідження громадського і культурного життя України початку ХХ століття. Науковi запис-
ки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв. Т. 20. К., 2010. С. 222.

283  Цит. за: Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування. 1903-1928 роки. С. 84.
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организатор кооперативов, увлекающийся своей работой, доводящий ее до конца и 
этим увлекающий за собою других - этими чертами нельзя еще исчерпать многосто-
роннего дарования общественной и творческой личности покойного Доманицкого. Но 
выяснение отмеченных черт прекрасно освещается собранным в книге материалом, 
принадлежащим перу гг. С. Ефремова, О. Белоусенка, Ф. Матушевського, П. Смутка, 
Л. Яновской, В. Липинського, Д. Донцова и др. Знакомство с статьями упомянутых 
авторов создает у читателя глубокую симпатию к тому, кого смерть так рано похитила 
у родного края и кто всю свою недолгую жизнь отдал ему. Доманицкий сгорел в работе, 
не знал в ней устали, не берег своих догоравших сил и, приговоренный даже к смерти, 
только и думал о ней, только и жил ею. Живи он дольше - он больше бы и сделал для 
любимого дела, ибо в покойном заложены были большие возможности, таилась кипу-
чая натура»284. 

Водночас С. Петлюра зауважив, що значення творчої внеску В. Доманицького 
було б доведено повніше, якби до збірника залучені були статті, що давали б науко-
ву оцінку його праць з українознавства, особливо такої капітальної, як «Критичний 
розслід» над текстом Кобзаря Шевченка285.

До участі в збірці, як бачимо, не запросили М. Грушевського, зважаючи на той 
інцидент, що стався з приводу негативного відгуку визначного вченого на відредаго-
вану В. Доманицьким «Історію України-Руси» М. Аркаса. Але Михайло Сергійович 
вважав за необхідне відгукнутися некрологом в «Літературно-науковому вістнику», 
де змалював власний образ Василя Доманицького і висловив смуток із приводу 
невідворотної втрати українського життя: 

«Ще одна утрата сього сумного, многосмертного року! Правда, віджалувана вже 
наперед, відколи стан здоров’я покійного признано безнадійним, і кождий новий мі-
сяць здавався вже ласкою долі, - а про те незмірно гірка і обидна. Таке невичерпане 
джерело непережитої енергії, такої глубокої й непереможної любови до свого народу, 
до українського життя і його відродження закрилося, важкою землею забилося з сею 
смертю!» 

Характерно, що історик органічно «вписав» постать В. Доманицького у біогра-
фію генерації «Молодої України», зазначивши, що 

«покійник зістанеться на завсігди характеристичним репрезентантом того моло-
дечого бадьорого руху, що прокинувся на Україні російській з кінцем минулого століт-
тя. Не розбираючи ідейних ріжниць чи гурткових рахунків, кидався він в найріжнійші 
сфери, несучи молодечий запал і незвичайну роботячість всюди, де лиш був “україн-
ський дух”, не розбираючи дуже між точками приложення своєї енергії, не дуже між 
ними вибираючи. Не зіставив тому таких тривких результатів своєї праці, які міг би 
лишити при своїх видатних здібностях і незвичайній робучости навіть за такий моло-
дий вік, але скрізь покидав замітний слід своєї праці й свого одушевлення для розвою 
українського життя»286. 

Висвітливши головні факти біографії небіжчика, його працю в царині іс-
284  Петлюра С. [Рец.]: Чистому серцем. Памяти Василя Доманицькаго. Біографія, спомини, по-

хорон. Упорядкував Сергій Ефремов. Видавництво «Вік». Киів, 1912. Стр. 146. Ціна 40 к. Украинская 
жизнь. 1912. Кн. 11. С. 95-96.

285  Там само. С. 96.
286  Грушевський М. Василь Доманицький. †28. VIII. 1910. ЛНВ. 1910. Т. LI. Кн. IX. С. 541. 

Републікація: Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. 
ред. П. Сохань. Львів: Світ, 2002 Т. 2: Серія «Суспільно-політичні твори (1907-1914)». 2005. С. 414-417.
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торії, етнографії, літературознавства, внесок у редагування повного «Кобзаря» 
Т. Шевченка, студіювання творчості Марка Вовчка, не оминувши публіцистичну 
діяльність, учений підкреслив надзвичайну працездатність та відданість націо-
нальній справі: «Безнадійно хорий, ледве живий до останніх днів він працював 
неустанно, запопадливо, в тім знаходячи єдину утіху, й найбільшим горем його 
було, що все меньше й меньше часу позволяли йому віддавати сій праці»287. 

Член УСДРП, емігрант Володимир Дорошенко відгукнувся на втрати україн-
ства за рік 1910-й нотатками в ЗНТШ: 

«Протягом останніх місяців суспільність наша понесла цілий ряд болючих утрат, 
і декотрі з них являються також болючою щербиною в рядах наших наукових робітни-
ків. Такими цінними робітниками були, попри иньші свої інтереси й зайнятя, пок[ійні] 
наші співробітники й члени нашого Товариства Б. Грінченко і В. Доманицький»288. 

У порівнянні з Грінченком Василь Доманицький був «репрезентантом молод-
шого покоління»289, зазначав В. Дорошенко, і ця теза вочевидь перегукується з 
формулюванням М. Грушевського. Віддавши належне творчому доробку небіжчи-
ка, виокремивши його публікації на сторінках ЗНТШ, автор некрологу наголосив, 
що «писав Доманицький сі праці, як і масу рецензій і статей, що виходили з під 
його пера, вже бувши хорим, не раз на ліжку, і се не могло не відбиватися на його 
здоров’ю. Але покійник не міг бути без праці. Був се теж рідкий в своїм ентузіазмі 
до праці робітник!»290 

Як доводять наведені тексти, представники українського громадянства, не-
залежно від політичних й ідеологічних уподобань або особистих прихильностей, 
малювали привабливий людський образ В. Доманицького, були одностайними у 
визнанні його моральних чеснот, інтелектуальних якостей та громадських заслуг. 
Лейтмотив «безупинної праці», «самопожертви», «самозабуття», «видатних здібнос-
тей», «творчого горіння», «непереможної любови до свого народу» був спільним для 
всіх авторів, хто залишив поминальні тексти про В. Доманицького.

Органічним доповненням (чи продовженням) пропам’ятної збірки були чоти-
ри публіцистичні праці С. Єфремова 1910 р., присвячені В. Доманицькому (див. 
додаток Б). Статтю в «Раді», друковану без підпису, С. Єфремов розпочав тра-
диційними поминальними рядками, що «знов з далекої чужини прийшла сумна 
звістка. Помер Василь Миколаєвич Доманицький, молодий український учений і 
письменник. Довга і тяжка недуга - гірко вимовити - небіжчика таки скінчилася 
перемогою смерти». Коротко переповівши біографію Доманицького, звертав ува-
гу на факт, що Василь, навчаючись в Київському університеті, на історично-фі-
лологічному факультеті, був «одним з найпильніших учнів покійного професора 
Антоновича». С. Єфремов підкреслив, що «небіжчик належав до молодого поко-
ління українських діячів, що, добувши національної самосвідомості, вже без ва-
гання й компромісів піддавали себе українській справі та роботі на громадській 
ниві. Симпатії тягли його до наукової й літературної праці, бурхливий час зробив 
з його і громадського діяча». Ставши ще в гімназії «свідомим українцем» (первин-
ний етап соціалізації й національної самоідентифікації), Доманицький із першого 

287  Грушевський М. Василь Доманицький. †28. VIII. 1910. С. 543.
288  Дорошенко В. Борис Грінченко - Василь Доманицький. Посмертні згадки. ЗНТШ. 1910. Т. 

XCVI. Кн. 4. С. 146.
289  Там само. С. 149.
290  Там само. С. 150.
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року свого перебування в університеті починає брати участь у «Киевской Старине», 
єдиному на той час органі українознавчої праці на підросійській Україні. Оскільки 
академічний тон журналу не задовольняв його живої вдачі й громадського темпе-
раменту, він «силу праці, енергії й заходів положив на те, щоб оживити це наукове 
видання й зробити його цікавим і для неспеціялістів. Відділ хроніки та дрібних 
звісток, що почав вести в «Киевской Старине» Доманицький, справді-таки багато 
спричинився до того, що журнал незабаром знайшов доступ і до широкої публіки, 
де й почав був здобувати собі симпатії». Згадав Єфремов і витоки спільного проек-
ту, коли разом із кількома товаришами, що зустрічалися у господі О. Кониського, 
Доманицький працював над виданням народних книжок; в подальшому ж «це ви-
давництво пішло так добре, що незабаром, під назвою «Вік», зробилось було на 
якийсь час центром видавничої діяльности на російській Україні. Виїхавши через 
недугу з Київа, Доманицький став осторонь од дрібнішої роботи, зате мав тепер 
змогу взятися вже до поважніших праць». С. Єфремов ретельно подає перелік його 
найбільш значних наукових праць, зазначивши зокрема й популяризаторські бро-
шури: «Товариські крамниці», «Про сільську кооперацію», «Селянська доля», «Як 
хазяюють селяне по ріжних краях», «Смерть за правду (про Івана Гуса)», «Про 
Галичину», «Про Буковину». «Опріч того, - писав журналіст, - багато належить 
Доманицькому заміток і статей по газетах, а спеціально в нашій газеті  він належав 
до самих найпильніших і найпрацьовитіших співробітників з самого її заснован-
ня». Сергій Олександрович зупинився на найбільшому досягненні Доманицького-
текстолога: «Під його ж редакцією вийшло і перше в Росії повне і критично обро-
блене видання «Кобзаря» (СПб., 1907 і 1908 p.), в якому редактор перевірив увесь 
текст по перводруках та автографах»; отже, «без його «Критичного розсліду» не-
можлива тепер ніяка робота над питанням про Шевченка». Успіх серед широких 
мас відомої «Історії України-Русі» М. Аркаса теж багато залежав од умілої редакції 
Доманицького, зауважував Єфремов. Дивувався його надзвичайній працездатно-
сті й витривалості: «Взагалі ця хора людина виявляла стільки енергії й була таким 
зразковим робітником, що трудно було собі й уявити його без роботи: він працював, 
буквально рук не покладаючи й не даючи собі ніколи спочинку. Напевне можна 
сказати, що завчасна смерть спіткала його тільки через те, що він ніколи не ду-
мав і не дбав про себе, підриваючись на роботі задля рідного краю». Не обійшов 
увагою С. Єфремов працю Доманицького на селі, де той у 1905 р. багато працював 
навколо освідомлення селян та захисту їхніх прав. Селяни Звенигородщини йшли 
до нього, шукали доброго слова та поради. Василеві статті в «Громадській Думці» 
про насильство гр. Потоцького над селянами с. Гусакової (з приводу так званого 
«виводу селянських садків з панського лісу») першими привернули увагу громад-
ськості до цієї голосної справи. «Зате ж і небіжчикові не минула дурно ця оборона 
селянських інтересів. Коли почалося славнозвістне втихомирювання, то повітове 
начальство зробило з Доманицького найнебезпечнішого ворохобника, і врятував-
ся він од тюрми тільки тим, що виїхав за кордон». Міністерство внутрішніх справ 
присудило Доманицького до адміністративного заслання у Вологодщину. І тому 
«нещасний хворий письменник не міг навіть наостанку днів своїх вернутись до рід-
ного краю». Наприкінці тексту С. Єфремов конструює меморіальний образ Василя 
Доманицького, який згодом відбився у конотаціях інших авторів: 

«Серед усіх, хто знав небіжчика, повік житиме гарний образ цієї людини з над-
звичайно чистою, кришталевою душею й тихою, лагідною вдачею. Такі люде не мають 
ворогів і у всяку хоч яку розбурхану справу вносять якусь принадну атмосферу тихого 



332332

Розділ ІІІ. «Винайдення традиції» та творення «місць пам’яті»...

спокою, невтомної працьовитості. Досить було раз побачити його, щоб полюбити на все 
життя, - і певне смерть не витравить з серця його товаришів того гарячого почування, 
яке вони мали до його - живого…»291.

В статті «Нова втрата» Єфремов висловлював жаль, що знову нова втрата, 
«знов свіжа могила прибавилась до насипаних попереду на кладовищі нашого на-
ціонального життя. Зійшла з кругу світа великонадійна молода сила, для якої ще 
так багато випадало працювати на користь рідного народу». Спостеріг із гіркотою 
щодо незворотності подібних втрат для українського руху модерної доби: 

«Немов якийсь фатум навис над українством. Найбільша скрута у нас на пра-
цьовників - і от один по одному сходять вони з поля праці, лишаючи його ще менш 
людним, ще більш спустошеним. В такому разі тим більший жаль пориває за душу, що 
перервалось молоде життя, для якого все ще, здавалось, було там, у майбутності, яке 
тільки починалося на добро свого краю. З такою силою й таким завзяттям багато ще 
можна було зробити. Можна було, та...

Звичайно, проти законів фізичної смерти змагатись не сила наша. Але треба 
звернути увагу на якусь фатальну закономірність, з якою недуга і смерть вихватують 
з наших рядів щонайкращі сили і здебільшого тоді, коли вони не встигли ще розгорну-
тись уповні й зробити все, що могли б».

Як бачимо, у цій публікації Єфремов виходить за межі стандартного некроло-
гу, робить ширші узагальнення стосовно специфіки «українського національного 
життя», шукає пояснення, припускає, що є, очевидно, якісь загальні причини, що 
«витворюють цю страшну закономірність, одбираючи з нас ту невідплатну подать 
кращими синами рідного краю». Причини ці лежать, міркував публіцист, у специ-
фічному становищі «нашої національної справи» і в тих її прикметах, з якими вона 
здавна стоїть - грандіозний простір «національного проекту», потреба в творцях 
та виконавцях, брак широкої суспільної організаційної й матеріальної підтримки, 
«повинність одиниць працювати й за себе, й за інших», а також у тому, що ці оди-
ниці, зазвичай творчі особистості, вимушені виконувати не лише інтелектуальну, 
але й рутинну марудну працю. 

«Широке поле українства, неоглядний простір перед нами, всюду треба робітни-
ків та й ще робітників, щоб не занесли те поле супротивні течії намулом. А робітників 
мало - до болю, до відчаю мало стає до праці на цьому полі. Громадянство наше не 
звикло ще брати живу діяльну участь в національно-громадському житті і вся робота 
цілою вагою своєю спадає на окремих одиниць, яких доля чи натура поставили коло 
самого діла. І вони, одиниці ті, перериваються на роботі, знесилюються й падають жер-
твами національного лихоліття, і ми тільки тоді помічаємо це, коли зненацька приба-
виться нова домовина, коли нова могила виросте на нашому національному кладови-
щі, коли нове ім’я впишеться до наших національних святців. До того ж оту надсильну 
роботу приймаємо ми як повинність - повинність одиниць працювати й за себе, й за 
інших. Нема у нас ще доцільного, систематичного поділу праці, нема планомірного 
економізування її.

І через те тільки й можливо, що тоді як загал громадянства слабенько реагує собі 
(та чи й реагує?) на всі події нашого життя й стоїть осторонь од роботи - окремі одини-
ці знемагають і падають під вагою всякої праці, яку мусять робити, не перебираючи, 
бо інакше зроблено її не буде, бо інакше не знайдеться до неї охочих. Чи треба було, 
скажемо, небіжчикові Доманицькому сушити себе над коректою, над тисячами всяких 
291 Без підпису. [Єфремов С.]. Василь Доманицький. Рада. 1910. № 197. 31 августа (13 вересня). С. 1.
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інших дрібниць, коли він міг робити далеко користніше діло? І одначе він мусив - бо 
на ті дрібниці не знаходилось робітників...». 

З єфремовського комеморативного тексту постає дихотомія: «герой», подвиж-
ник - інертна байдужа маса, слабка організація й брак громадської дисципліни, 
неосяжний масив дрібної й великої праці задля націєтворчого проекту - відсутність 
раціонального поділу праці на високоінтелектуальну й технічну. У цьому вбачав 
Єфремов причину недовгої тривалості життя подвижників «української ідеї», серед 
яких було чимало представників покоління 1880-х - 1890-х рр., в підсумку кваліфі-
кував цю ситуацію як трагічну й фатальну, покладав «колективну вину» за ці втра-
ти на усе українське свідоме громадянство: «Ось де трагедія нашого теперішнього 
життя, ось де вина всіх нас за те, що ростуть безупинно серед нас могили й побіль-
шується замітно тільки кладовище наше». Висновок Єфремова був прагматичний: 
«Час би вже нам зрозуміти це й направити сили наші не на збільшення кладовища 
цвітом українства, а на краще зужитковання нашої сили. Тільки жива участь усьо-
го громадянства українського в наших справах може стати за життьовий еліксир 
і для тих робітників, які тепер один по одному звалюються під вагою безупинної 
праці й непідсильної роботи»292. 

Статтю «Пам’яті Василя Доманицького» С. Єфремов супроводив епіграфом 
«Блаженні чистії серцем…». Написана вона в іншому жанрі й зовсім іншій то-
нальності, ніж попередні. Це швидше меморіальний есей у присмеркових тонах, 
сповнений тепла й суму, спогадів і ностальгії. С. Єфремов згадував історію знайом-
ства, дружби, співпраці з Василем (до речі, в листах один до одного зверталися на 
«Ви» - такі тоді були формули епістолярного етикету). Писав: 

«Розбирав оце я й перечитував листи Доманицького мало не за десять років, з 
того часу, як невблаганна хвороба вигнала його з Київа, одірвавши од любої праці й 
товариства, - і, чудне діло, - ніяк не можу повірити, що це серіозно, що мені справді 
доведеться говорити про цю дорогу мені особисто людину, як про небіжчика. Та з дру-
гого боку, трудно й повірити, що листи ці писала людина з смертельною хворобою в 
грудях, - таким бадьорим, живим духом од них віє, не вважаючи на те, що доводилось 
йому писати в них і про себе, про стан свого здоровля, і досить сумні, звичайно, речі. 
Все здається, що це якісь жарти, а не навсправжки, що ось-ось подзвонить листоноша 
й доручить од Василя лист, повний кипучих планів, м’якого й теплого юмору, доручен-
нів, розмов про спільні цікаві нам справи, новинок або приятельського змагання чи 
картання. Так, - часто життя справляє собі над нами якісь дикі жарти, і дикішого я й 
уявити собі не можу, як той, що справило воно над цим молодим, повним кипучої сили 
й бадьорости чоловіком. Якась страшенна безглуздість - уявити собі, що немає вже 
Василя і про його доводиться писати як про небіжчика».

«Робити підрахунок цілого життя, - зазначав Єфремов, - річ невимовно сумна, 
бо раз у раз кожна визначна людина забирає з собою щось таке, чого не встигла ви-
явити на сім світі, забирає знання й життьовий досвід, який не переходить у спад-
щину, забирає ту інтимну атмосферу, якої була центром, забирає, нарешті, свою 
вдачу. І, роблячи підрахунок, кожного разу бачиш, що єсть якісь лишки в люд-
ському житті, яких не зміряти мірою й не зважити вагою і які часто творять мало 
чи не головний скарб людини. І невимовно сумно стає, що чи доля чи обставини не 
дали того найкращого, що є в людині, повною мірою виявити». 

Стосовно Доманицького, то про нього йому «подвійно важко писати», зауважу-
292  Без підпису [Єфремов С.]. Нова втрата. Рада. 1910. № 198. 1 сентября (14 вересня). С. 1.
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вав Єфремов. З одного боку, робити підрахунок, коли чоловік тільки-но почав пра-
цювати і ввесь ще в майбутності. З іншого боку, «Василь мені був не тільки пова-
жаним діячем, але й близьким товаришем, з яким півтора десятка літ (та ще яких 
півтора десятка - найкращої частини віку!) робили ми одне діло, з яким зв’язували 
нас міцні нитки особистої симпатії й приятелювання. Говорити про все це, як про 
щось минуле, я не можу, як не можу холодно і тверезо робити якогось підрахунку 
діяльності небіжчика. Я просто попробую дати образ незабутнього товариша, яким 
він живе й житиме у мене в душі». 

Їхня перша зустріч відбулась у 1895 р. Василь тоді навчався перший рік в уні-
верситеті, a Єфремов дотягав «зненависне ярмо семинарської схоластики». Восени 
того ж року Олександр Лотоцький, студент духовної академії, запропонував 
Єфремову пристати до гуртка молоді, що розпочинав видавати українські книжки. 
Той радо погодився і в зазначений час був на квартирі у В. Доманицького, що жив 
у будинку проф. В. Антоновича. Прізвище Доманицького було йому відоме, вони 
були земляки, хоча до того часу й не зустрічались. Гурток, в якому Єфремов тоді 
опинився, і став початком того видавництва, що згодом прийняло назву «Вік». 

«За час його розвитку і формування, особливо на першій порі, багато в йому лю-
дей перебувало випадковими гістьми, але якось вийшло так, що випадкові члени все 
одвіювались і одходили, а коло видавництва вже наприкінці 90-х років дібрався досить 
однородний гурток людей, що не тільки на спільному ділі сходились, а й особисто при-
падали один одному до душі. Може, й працювалось через те тоді так легко - в тій щиро 
товариській атмосфері, де ріжні погляди й товариські змагання ніколи не переходили 
в офіціяльні стосунки, а раз y раз стирались інтимною приязню та товариською щирі-
стю». 

Василь, або, як у товариській компанії його звали, - «Вітер», узяв на себе ко-
регування майбутніх видань. Він тоді вже редагував «Киевскую Старину» і з усіх 
однодумців був найбільш досвідченою в цій справі людиною. Єфремов свідчив: 

«Він був справді - Вітер. Надзвичайно жвавий, вічно веселий, вічно розхриста-
ний, він раз у раз кудись поспішався. На лекціях в університеті я стрівав його з купою 
книжок під піхвами, на улиці - з паками коректур, газет (тоді він уже працював для 
хроніки «Киевской Старини»). Часто можна було бачити, як, ждучи трамвая, він при-
моститься, бувало, десь на стовпчику й справляє свої коректи, або перечитує газети, 
означуючи олівцем те, що треба було взяти до хроніки. Розхристаний і з величезними 
паками газет і коректи прилітав він і на наші зібрання. [...] Навіть у театр, куди ми 
ходили звичайно теж гуртом, приносив він свої паки і в антрактах щось довбався в 
них. Хвилини він не хотів змарнувати». І разом з тим Василь «зовсім не був якимсь 
фанатиком праці, аскетом, що поза працею нічого не бачить. Він просто якось уму-
дрявся скрізь і всюди поспівати, скрізь бувати, серйозно працювати в університеті й 
віддаватись разом громадським справам. І скрізь, де він з’являвся, незабаром робився 
близькою людиною, якої не можна було не полюбити за чисту, м’яку вдачу. Який він 
був з цього погляду «заразительний» чоловік, видко з такого, напр., факту. Скінчивши 
університет, став він на якийсь час за доглядача в одному пансіоні. Незабаром дітво-
ра вже бігала слідком за ним і цілком перенялася його коректурно-газетними інтер-
есами, так що Вітрові просто одбиватись доводилось од їхнього прагнення допомоги 
в коректуванні. І багатьом з своїх тодішніх вихованців він посіяв у душу першу іскру 
української свідомості й любові до всього рідного. Знавець історії рідного краю, він 
умів зацікавити дітвору живими оповіданнями не тільки про історичні часи, а навіть 
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про могили, розкопки, черепи й такі інші археологічні речі. Саме тоді він улітку бував 
на археологічних розкопках і навіть знайшов якісь дуже з археологічного боку цікаві 
«площадки», про які розповідав нам з звичайним своїм захопленням». 

Серед громадської праці, серед планів наукової й літературної роботи при-
йшов фатальний 1901-й рік, що вирвав «нашого Василя» з-межи товариства й зро-
бив його мандрівником по чужих землях. Вічна біганина, безупинна праця, недо-
їдання й недосипання, нехтування всіма потребами молодого організму призвели 
до того, що «перша добра простуда» звалила його з ніг. Це був 1901 р., важкий для 
початкуючого видавництва, і Доманицький турбувався за його долю. Друзі умови-
ли його поїхати 2 жовтня 1901 р. на лікування до Ялти. 

С. Єфремов щедро цитує листи Доманицького 1901-1910 рр. з Криму, до гурту 
«Віку», сповнені комічних скарг на силуване безробіття та нарікання на те, що його 
вирядили з Києва й він нібито байдикує саме тоді, коли робочі руки найбільш по-
трібні. Згодом Василь почав вимагати, щоб йому надіслали роботу. «Вічно він був, 
- зауважує Єфремов, - заклопотаний якою-небудь громадською справою, раз у раз 
просить присилати тих або інших книжок, матеріалів; перекладає на українську 
мову (оповідання Марка Вовчка, «Жерміналь» Золя) і т. ін.». Знесилений організм 
занепадав з року на рік, але нестримна натура все перемагала. Зимою 1904-1905 
рр. Василь зовсім відмовився їхати на південь, лишився на селі і тут знайшов собі 
нову роботу - коло товариської (кооперативної) селянської крамниці, однієї з пер-
ших на Правобережну Україну. 

«Сміливо можна сказати, що р. 1905 в Звенигородщині одним в найпопулярні-
ших людей серед народу був Василь. Пам’ятаю, що коли в декабрі 1905 р. прийшов 
до мене чоловік в Звенигородщини і я запитав, кого думають у Думу вибирати, то, не 
вагаючись, відповів він: “та не кого ж, як нашого поповича: за нього всі голос дамо”. 
Але ця популярність не минула дурно Василеві». 

Протягом 1906 р. Єфремов із товаришем не листувався: Сергій Олександрович 
відбував «тюремну повинність», а В. Доманицький був до неї кандидатом і перехо-
вувався. Спершу переживав лихоліття в Києві, працюючи в редакціях «Нової гро-
мади» і «Громадської думки», але, коли виявилась очевидна небезпека арешту, пе-
ребрався до Петербургу, де взяв діяльну участь у виданні «Украинского вестника» 
(1906 р.) та «Рідної справи» (1907 р.). Працював над повним виданням «Кобзаря», 
здійснював редагування «Історії України-Русі» М. Аркаса, упорядковував архів 
творів Марка Вовчка. Але… 

«Кінець невпинним ходом добре заведеного механизма наближався. І він при-
йшов. І перед нами, товаришами небіжчика, тепер завдання - робити підрахунок ді-
яльности Доманицького. Я не знаю, чи треба той підрахунок робити і нащо він здався 
б перед оцим ось фактом: десять років чоловік бореться за життя, десять років почуває, 
як плине здоровля з недужого тіла - і не випускає праці з рук до самого останнього часу. 
Що це - героїзм надзвичайний, чи вже така натура, що органічно не може думати й 
турбуватись тільки про себе, а вічно мусить кипіти в казані громадських справ? Цього 
питання я не берусь тепер розв’язувати, та це й не має ваги. Знаю тільки, що такі особи 
одиницями лічаться навіть серед багатших на значних людей народів. Знаю тільки, 
що з Доманицьким зійшла неабияка сила, якій в будучині довелося б ще грати чималу 
у нас ролю, якби не так склались обставини.

На обставини даремна річ нарікати. Але мимоволі вирветься скарга і прок-
льон нашій долі щербатій, що одного по одному забирає у нас кращих людей, цвіт 
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нації, не давши навіть цілком свої сили розгорнути. І не тільки діяча шкода в особі 
Доманицького, - шкода ще більше людини, чистої серцем і незломної духом, яка во іс-
тину «зерна неправди» не мала за собою й вічно горіла тим святим вогнем, що піднімає 
виборних людей високо по-над рівень буденщини. Чи не через те вони й не вживають-
ся ніколи з нею і падають жертвами своєї благородної натури?..»293.

У вересні 1910 р. С. Єфремов подав до педагогічного журналу «Світло» лі-
тературний ескіз про свого товариша. Текст написаний популярно, але постать 
В. Доманицького змальована всебічно: перед читачем постає талановита висо-
коморальна людина, громадянин, учений, публіцист. Єфремов перераховує мар-
тиролог втрат українського національного життя за 1910 р. - М. Кропивницький, 
Б. Грінченко, В. Доманицький:

«Сиротіє наша нива. Один по одному кидають її кращі сини свого народу, 
що, себе одцуравшись, положили всі свої сили на працю для рідного краю. Смерть 
Кропивницького і Грінченка - ось ті тяжкі втрати, що зазнала сього року Україна. За 
ними прийшла черга на молодого письменника - Василя Доманицького, що помер од 
сухот 28 августа, в Аркашоні (Франція)». 

Оповідає біографію героя, виявляє чинники формування національної іден-
тичності, акцентує, що ще в гімназії небіжчик став «свідомим українцем» і «запаль-
ним робітником на українському полі», позначає специфіку його наукових інтере-
сів, що сформувались під впливом професора В. Антоновича, подає перелік його 
головних праць. Підкреслює, що «найбільший слід у нашому письменстві» лишив 
Доманицький своїм виданням Шевченкового «Кобзаря», який під його редакцією 
вперше вийшов так, як того вимагають твори великого поета:

«Доманицький потратив силу часу й праці, щоб позвіряти з автографами та пер-
шими виданнями й повиправляти Шевченкові вірші; його заходами ми, нарешті, ма-
ємо таке видання Шевченкових творів, яке сміливо може рівнятися з академічними 
виданнями інших класиків-письменників». Результатом цієї ж праці над «Кобзарем» 
була книга Доманицького «Критичний розслід над текстом “Кобзаря”».

Єфремов доводив на прикладах реальну працю Доманицького на користь на-
роду, коли, проживаючи у батьків в с. Колодистому, Доманицький став організа-
тором кооперативного руху селян Звенигородського повіту, щоб допомогти словом 
і ділом «найменшому братові». Селяни збирались висунути його виборщиком до 
Першої Державної Думи. Єфремов знов і знов змальовує привабливі риси вдачі 
небіжчика: 

«Була це надзвичайно чиста й симпатична людина, що притягала до себе всіх 
знайомих своєю щирістю й лагідністю. Знавши Доманицького, не можна було його не 
полюбити. І як людина, і як працьовник - був він цільною, щедро обдарованою нату-
рою, од якої багато ще можна було сподіватись добра рідному краєві.

Невблаганна смерть розбила ці сподівання...»294.

Таким чином, у  поминальних текстах С. Єфремова, присвячених 
Доманицькому, бачимо дві тенденції у конструюванні образу - це «беатифікація» 

293  Єфремов С. Пам’яті Василя Доманицького. Рада. 1910. № 203. С. 2-3. Листи С. Єфремова до 
В. Доманицького див.: додаток В.

294  Єфремов С. Василь Доманицький. Посмертна згадка. Світло: український педагогічний жур-
нал для сем’ї і школи. 1910. Кн. 1. Вересень. С. 7-8.
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(наголос на таких якостях, як аскетизм, безкорисливість, непрактичність, ідеаліс-
тичність, абсолютна відданість громадським інтересам) і «канонізація» (служіння 
народові, творення інтелектуальних цінностей, прив’язаність до «святощів» на-
ціональної культури, жертовність, висока працездатність, самопосвята). Робить 
Єфремов це вміло й натхненно. Можна висловити припущення, що до глорифіка-
ції і сакралізації образів своїх товаришів, що передчасно пішли з життя, Єфремова 
і його соратників по українському рухові (більшість із яких у цей період входили 
до ТУП) спонукали не тільки реальні потреби «національного будівництва» (ге-
рої й подвижники потрібні були для створення «національного пантеону», для 
залучення неофітів, для виховання молодого покоління діячів), але й отримана 
в училищах, семінаріях, академіях духовна освіта, яка підсвідомо підштовхува-
ли до пошуку «святих», до творення канону (чи, за М. Павлишиним, «іконостасу»), 
підштовхувала до «увічнення пам’яті», «надихання» прикладами подвижницької, 
виснажливої, аскетичної праці, корисної для громади, потрібної для української 
етнічної спільноти, яка на початку ХХ ст. поступово трансформувалась «із селян в 
націю».

Якщо порівняти тексти С. Єфремова, присвячені Б. Грінченку та 
В. Доманицькому, то бачимо, що вони мають певні риси подібності (структура, мо-
тивація, канонізація образу), але водночас суттєво різняться між собою. Обидві 
втрати були надзвичайно болючими для Єфремова, він переживав їхню смерть як 
особисте горе - кожний посідав у його серці та житті неповторне місце. Але, пишу-
чи про Грінченка, Сергій Олександрович малював образ «героя», «борця», «люди-
ну повинності», творив пам’ятник нерукотворний, підводячи поступово читача до 
сприйняття померлого письменника та громадсько-політичного діяча як символу 
невгасимої енергії нації. А от у випадку з Доманицьким з єфремовських текстів, 
насичених деталями особистих споминів, фрагментами з епістолярію постає насам-
перед жива людина, товариш молодих літ. Він теж ідеальний трудівник на «ниві 
народній», культурник, патріот, «герой», але зовсім іншого формату - скромний, не-
амбіційний, лагідний. Ми бачимо людину, що любила життя, майже всі свої молоді 
літа вперто боролася з хворобою, всупереч обставинам безупинно працювала інте-
лектуально і знаходила втіху в цій праці (звичайно, водночас ця праця була й дже-
релом матеріального існування або навіть і виживання, бо батьки Доманицького, 
маючи таку можливість, не намагались підтримати сина фінансово), зазнавала 
безглуздих переслідувань влади за аполітичну діяльність, й була врешті-решт пе-
реможена невблаганною хворобою… Б. Грінченко і В. Доманицький померли від 
сухот.

У 1920-ті рр. в академічний період діяльності С. Єфремов продовжив і по-
глибив шевченкознавчу працю, яку розпочав В. Доманицький текстологічни-
ми дослідженнями над текстами Кобзаря. Тоді ж Сергій Олександрович продо-
вжив і лексикографічну працю Б. Грінченка, бувши 1924 р. разом із академіком 
А. Кримським головним редактором фундаментального видання, яким став уні-
кальний «Російсько-український словник» (редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, 
М. Грінченкова), відомий під назвою «Академічний словник». Підготовано було 
усього чотири томи, але 4-й том (на букви «Р-Я») після розгортання справи 
СВУ знищили. Ще раніше Сергій Олександрович публічно погодився з думкою 
Доманицького щодо автентичності письменницького доробку Марка Вовчка (до 
того він відстоював версію, що співавтором Марії Вілінської був її чоловік, Опанас 
Маркович).
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У роки революції 1917-1921 рр. перевидавались окремі праці В. Доманицького, 
присвячені, насамперед, життю й творчості Т. Шевченка. С. Єфремов на шпальтах 
«Книгаря» вітав їхню появу. З’явилися популярні нариси, де змальовувався тради-
ційно-канонічний образ «борця за народну справу» (наприклад, М. Павловського 
«Хто такий був Василь Доманицький». Київ, 1920).

З нагоди 15-ї річниці смерті діяча в еміграції зусиллями видавництва 
«Кооперативний фонд імени Василя Доманицького» з’явилась ще одна пропам’ят-
на збірка «Василь Доманицький» (Подєбради, 1925). Історія її створення була та-
кою. З ініціативи кооперативних товариств при Українській Господарській Академії 
(Товариства кооператорів, Споживчого т-ва «Україна», Позичкового т-ва «Єдність») 
10 вересня 1925 р. відбулася в Подєбрадах Академія з нагоди 15-ї річниці смерті 
Василя Доманицького. Цим заходом, під головуванням доцента УГА Бориса Мартоса, 
керував організаційний комітет в складі Ф. Микуляка, Ів. Прокопова та В. Семеніва. 
Були виголошені промови (зокрема, О. Лотоцького), які увійшли в брошуру. 

У 2010 р., до 100-річних роковин смерті В. Доманицького, у с. Колодисте впо-
рядковано його могилу. За кошти благодійника з Тальнівщини, д-ра економічних 
наук Володимира Мовчана, у Черкасах перевидано редаговану Єфремовим мемо-
ріальну збірку 1912 р.295, до якої додано новий джерельний матеріал (с. 111-173): 
це присвячені В. Доманицькому некрологи, телеграми, статті з періодичних видань 
«Рада» та «Діло», а також комеморативні нариси сучасних авторів - «Борець за долю 
рідного народу (Василь Доманицький у спогадах Євгена Чикаленка)» В. Поліщука, 
«Трудівник пера на рідній ниві» В. Мицика. Крім того, укладено біобібліографіч-
ний покажчик296. У тому ж році організовано присвячений Василю Доманицькому 
науковий семінар, за підсумками якого видано збірку доповідей297. Серед дотич-
них до нашої проблематики - розвідки О. Меленчук «Василь Доманицький у ре-
цепції Сергія Єфремова» (с. 61-66) та Т. Єрмашова «Співпраця Сергія Єфремова і 
Василя Доманицького у видавництві “Вік”» (с. 203-207). За фінансової підтримки 
Черкаської державної обласної адміністрації професор Черкаського національного 
університету В. Поліщук видав уже чотири томи вибраних праць В. Доманицького298, 
перевидав праці В. Доманицького «Словарик»299 та «Критичний розслід над тек-
стом «Кобзаря» Шевченка»300. Юлія Волинець у нотатках «Роковини Василя 
Доманицького» висвітлила комеморативні заходи на Черкащині до 100-річчя з 
дня смерті В. Доманицького301. У березні 2017 р. в Черкасах за участю І. Гирича, 

295  Чистому серцем: Пам’яти Василя Доманицького: Перевид. 1912 р. з «Додатками» / Упоряд. і 
ред. В. Поліщук. За участю В. Мовчана. Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. 176 с.

296  Невтомний робітник на рідній ниві: Василь Миколайович Доманицький (до 100-річчя від 
часу смерті): наук.-допом. біобібліограф. покажчик / уклад.: Л. Т. Демченко, Н. В. Адешелідзе. Черкаси 
: Чабаненко Ю. А., 2010. 60 с.

297  Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина: зб. праць учасників наук. се-
мінару, проведеного з нагоди 100-річчя від часу смерті вченого, 14-15 вересня 2010 р. / М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Черкаська облдержадміністрація, Черкаський нац. ун-т. Черкаси : 
Чабаненко Ю. А., 2011.  222 с.

298  Доманицький В. З науково-творчої спадщини: ст., нариси, рец. : у 2 кн. / уклад., авт. пе-
редм., ред. В. Т. Поліщук. Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. Кн. 1. 438 с.; Кн. 2. 409 с.; Кн. 3. Черкаси : 
Чабаненко Ю. А., 2013. 512 с.; Кн. 4. Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. 462 с.

299  Доманицький В. Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів / упорядкув., реда-
гув., ідея перевид. В. Т. Поліщука, післямов. В. Т. Поліщука, Л. І. Лонської. Черкаси : Чабаненко Ю. А., 
2011. 176 с.

300  Доманицький В. Критичний розслід над текстом «Кобзаря» Шевченка / уклад., авт. післям. 
В. Т. Поліщук. Черкаси : Вертикаль, 2008. 384 с.

301  URL:http://smoloskyp.org.ua/main/736-2010-10-26-08-54-40.html
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3.2. Пропам’ятні збірки на спогад про товаришів та однодумців...

І. Старовойтенко, В. Масненка, В. Поліщука, І. Фаренія, інших фахівців відбувся 
науковий семінар «Постать Василя Доманицького в контексті українського на-
ціонального відродження поч. ХХ ст.»302. Історик Наталя Токар в кандидатській 
дисертації висвітлила життєвий шлях та доробок В. Доманицького, підготувала 
монографію, оприлюднила в додатках листування та архівні документи303. Таким 
чином, творення комеморативного канону В. Доманицького продовжується і через 
століття, прибравши інших форм: наукових форумів, академічного студіювання 
його діяльності й творчості, перевидання інтелектуальної спадщини, бібліогра-
фічної каталогізації. 

Маємо також нагоду побачити Василя Доманицького в якості персонажу 
роману Тані Малярчук «Забуття» (Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. 256 
с.), виконаного в жанрі нон-фікшн. У фокусі уваги авторки - В. Липинський, але 
у просторі авторської уяви діють й інші реальні постаті минулого. Т. Малярчук 
подає історію знайомства В. Доманицького з головним героєм, називає Василя 
«душею українського національного руху» (глава «Туберкульозники»). Образ 
Доманицького постає привабливо-впізнаваним. В романі «пам’ять» бореться про-
ти всепоглинаючого часу, символом якого є «гігантський синій кит», що переме-
лює мікроскопічний планктон так, як давньогрецький Хронос - людські життя, ко-
трі безслідно зникають, даючи шанс наступним поколінням. «Проте не зникнення 
щеміло мені найбільше, а саме безслідність. Я подумала, що вже сама однією но-
гою там, в тотальному забутті», - зізнається героїня твору304. Як зауважує один із 
численних критиків роману, авторка «ніби намагається нам сказати: ось у мину-
лому були люди-гіганти, справжні Прометеї, здатні на непідробні пристрасті. От 
вони й боролися за Україну насправді, не те, що зараз. Липинський пробуджував 
українське селянство, Доманицький героїчно упорядковував “Історію України”, а 
безіменна студентка пише реферат про око чи то хруща, чи то кліща…»305 Можливо, 
такі «значущі Інші» єфремовських текстів, як Василь Доманицький, теж дочека-
ються на художню увагу митців. Чи стануть твори про них псевдонауковими мі-
стифікаціями, чи будуть творити паралельний історичний світ, чи додадуть нові 
форми, фарби та емоції усталеним комеморативним практикам?... 

Підсумовуючи, зазначимо, що усі соціальні й національні рухи модерної доби 
(український не є виключенням) продукували «своїх» інтелектуалів, які форму-
лювали цілі й цінності власної етнічної спільноти, намагалися творити образи 
колективної пам’яті, стверджували неперервність культурної традиції, і в цьому 
процесі надзвичайно важлива й незамінна функція належала фахівцям із соці-
альних комунікацій. 

На взірцях історико-біографічної публіцистики С. Єфремова можна переко-
натися в тому, що активна апеляція до минулого розпочинається тоді, коли «кон-
структори» нації переходять від академічного етапу до організаційного, а далі й до 
політичного. Найбільша потреба в такій апеляції виникає у кризові періоди, коли 

302  Новини. URL: https://www.cdu.edu.ua/news/3392-u-chnu-vidznachyly-140-rokiv-z-dnia-
narodzhennia-vasylia-domanytskoho.html Учасники заходу переглянули документальний фільм, ство-
рений Інною Кошовою, «Дорога праці й болю Василя Доманицького».

303  Токар Н. М. Василь Миколайович Доманицький: особистість, науковець, громадський діяч. 
Кіровоград: ФОП Александрова М. В., 2012. 240 с.

304  Трофименко Тетяна. Пам’ять проти синього кита часу. [Рец.]: Новий роман Тані Малярчук 
долає забуття - і саме такі тексти тепер дуже на часі. URL: https://tsn.ua/blogi/themes/books/pam-yat-
proti-sinogo-kita-chasu-736665.html

305  Шинкаренко Олег. «Забуття» Тані Малярчук, або як вписати смерть у грушевий сад. URL: 
https://lb.ua/blog/oleg_shynkarenko/353853_zabuttya_tani_malyarchuk_abo_yak.html
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усталені образи й міфологеми втрачають переконливість і суспільство (чи корпо-
ративна група) потребують нових. Особливого значення на другому, а частково й 
третьому етапах націєтворення набувають свята, ювілеї, складання меморіальних 
(пропам’ятних) збірок, перевидання та коментування спадщини символічних по-
статей українства з відповідними акцентами стосовно її «невмирущості», злободен-
ності для сучасних та прийдешніх поколінь. Як доводять проаналізовані вище тек-
сти, С. Єфремов на початку 1900-х рр. виступав фактично одним із творців «місць 
пам’яті» українського руху та долучився до формування національного «пантеону 
героїв», запровадивши цей термін і у свої тексти. Невтомним яскравим пером пу-
бліциста, надихаючись особистими згадками і враженнями, Сергій Олексадрович 
конструював образи «незабутніх» соратників й однодумців, дорогих його серцю. 

Вже в зовсім іншу, радянську добу свого буття, дізнавшись про смерть 
Є. Чикаленка, Сергій Олександрович запише в потаємному «Щоденнику»: «7 лип-
ня [1929]. Пішла чутка, що помер Є. Х. Чикаленко. Бідний - не діждався повороту! 
А я чомусь певен був, що нам ще доведеться побачиться і найдужче мені цього 
хотілося. Якось він недавно прохав у одному з листів: як помру, то напишіть некро-
лога. Де я його напишу? Як той дзвонарь Мордовцева дзвонив я по душах багатьох 
людей, а от по найближчому другові не доведеться. “А хто по моїй грішній душі 
задзвонить?”…»306. 

3.3. Сергій Єфремов як співтворець
 Шевченківського комемораційного канону 

Як засвідчує історичний досвід, упродовж століть на українському ментально-
му просторі не переривалася духовна потреба пересічних громадян, інтелектуалів, 
лідерів та активістів національних громадських і політичних об’єднань звертатися 
у різний спосіб до постаті та творчості Тараса Шевченка. На виняткове значення 
святкування роковин і ювілеїв Т. Г. Шевченка у громадсько-політичному житті 
українського суспільства одним із перших звернув увагу Сергій Єфремов. Зокрема, 
у праці «Шевченкові роковини і російська преса» (1901) він писав: «Шевченко чим 
далі - все більше стає поетом народним, беручи епітет сей, щоб означити широке 
розповсюдження його творів та ідей серед мас народних; ім’я його все більше стає 
тим покликом, що гуртує кругом себе всіх людей, не розбираючи національнос-
ті, для яких проповідь правди, добра, гуманності, справедливості, поступу, волі 
та інших таких вічних і незмінних ідеалів людськості становить не «звук пустой», 
не забавку на одну якусь хвилину, а пекучу потребу, найпершу мету в житті»307. 
В. Доманицький опублікував в 1903 р. «Літературно-науковому вістнику» поле-
мічну замітку, в якій наводилися дані про наявність українських книжок в осе-
лях селян Звенигородщини - «батьківщині Шевченка», частіш усього зустрічався 
«Кобзар» і «Малий Кобзар», «Розмови про сільске хазяйство» Є. Чикаленка, твори 
І. Нечуя-Левицького, І. Карпенка-Карого, І. Франка, Марко Вовчок, а значить, «ще 
не все пропало», - робив він висновок308. Шевченківський «Кобзар» був найпопуляр-

306  Єфремов С.О. Щоденники. 1923-1929. Київ: Рада, 1997. С. 777.
307  Єфремов С. Шевченкові роковини і російська преса (зі списком 42 часописів, які обізвалися 

на ці святкування ). ЛНВ. 1901. Т. XV. Ч. 2. С. 35.
308  Доманицький В. А може ще не все пропало? / Доманицький В. З науково-творчої спадщини: 

Статті, нариси, рецензії: У двох кн. / Упоряд. В. Т. Поліщук. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2010. 
Кн. 1. С. 390-396. По суті, це було мікросоціологічне обстеження - зібрана статистика книжок із 132 хат. 
В цих хатах виявилось 1881 книжок, з яких українських - 266 (14%).



341341

3.3. Сергій Єфремов як співтворець Шевченківського комемораційного канону

нішою книгою й серед селян, і серед української інтелігенції. 
Аналізуючи ситуацію з книговидавництвом від часів появи «Енеїди» 

І. Котляревського та до початку революції, С. Єфремов чітко узагальнив: «Доля 
української книги щільно зв’язується з двома моментами, що однаково діяли про-
тягом усієї історії, тільки що кожен тяг у бік просто протилежний. Один - це вимоги 
нового часу, що викликали відродження українського письменства з кінця XVIII 
віку і повагом, ступінь по ступеню, вели до того, щоб розсунути рямці письмен-
ства, а заразом і книжної продукції. Другий - це своєрідна політика московського 
уряду, що так само повагом, ступінь по ступеню, йшла за спробами відродження і 
силкувалась їх у корені підтяти, тії рямці звужуючи, іноді зводячи їх на порожнє 
просто-таки місце. […] Власне, боротьба цих двох сил і сповняє цілу історію україн-
ської книги, і по спільнодійній отих сил йшла доля письменства та книги нашої»309. 
Час від часу книгою, яка то «пропадала», то «знаходилась» у надрах цензури, ста-
вав «Кобзар». Ці сюжети присутні в публіцистичних працях С. Єфремова.

Поступово створювалася усталена культурна традиція щодо увічнення та 
вшанування пам’яті Кобзаря. Шевченко ставав «місцем пам’яті» різних поколінь 
українського руху. Зазвичай меморіальні церемонії на честь народження та смерті 
Т. Г. Шевченка відбувалися біля його могили у Каневі, пам’ятників і пам’ятних 
місць на колективних зібраннях у вигляді панахид, промов, що містили інтерпре-
тації життєтворчості поета, декламування його віршів, концертів, співів пісень, 
публічних лекцій тощо310. Феномен відзначення ювілеїв і роковин, пов’язаних із 
вшануванням пам’яті Т. Г. Шевченка, зазвичай аналізувався у студіях із історич-
ної пам’яті. Але останнім часом з’явилися праці, в яких семантичне поле образу 
«ювілейного Шевченка» розглядається в контексті теорії колективної пам’яті з ура-
хуванням відповідних культурних практик минулого та спадковості культурних 
традицій311. Участь широких верств українського суспільства у Шевченківських 
святах свідчила про наявність колективної пам’яті про Кобзаря, про створення так 
званого «Шевченкового міфу». Ця пам’ять на українських землях зберіглась, не-
зважаючи на зміну протягом ХХ ст. політичних режимів та державних кордонів, і у 
2013 р., за даними Інституту соціальної і політичної психології НАН України, 64% 
респондентів назвали Т. Г. Шевченка національним символом України312. 

Найбільш поширеним методологічним інструментарієм для вивчення тради-
ції вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка є теорія «колективної пам’яті». Попередньо 
нами було розглянуто різні концептуальні підходи розуміння цього суспільного 
феномену. Тому акцентуємо увагу лише на окремих, дотичних до Шевченкової те-
матики, тезах. Дехто (П. Хаттон) вбачає в концепції колективної пам’яті «методо-
логічну альтернативу історії ідей». І. І. Колесник пропонує розглядати «пам’ять» 

309  Єфремов С. В тісних рямцях. Українська книга в 1798-1916 рр. / Єфремов С. Вибране: 
Статті. Наук. розвідки. Монографії / Упоряд., передм. та прим. Е. Соловей. Київ: Наук. думка, 2002. 
С. 152. 

310  Реєнт О., Мех Н. Сім шевченкових ювілеїв. Краєзнавство: науковий журнал. 2014. № 1. 
С. 5-9.

311  Назаренко М. «Ювілейний Шевченко»: семантичне поле образу. Шевченкознавчі студії: зб. 
наук. праць. Київ: ВПЦ «Київський ун-т», 2007. Вип. 10. С. 61-67.

312  Грівинський Р. Шевченко як ключ до української ідентичності і історії. День. 2014. 14-15 лют. 
С. 21. Для порівняння подаємо дані попередніх опитувань щодо популярності Шевченка: Миколюк О. 
Національні герої - незмінні. День. № 91. 30.05.2012. С. 9. Згідно з цим опитуванням, 58,7% прого-
лосували за Шевченка як найвидатнішого українця, на другому місці йде Леся Українка (22,5%). 
Репрезентативне опитування Інституту політики у вересні 2010 р. показало, що загалом 97,7% опита-
них оцінили своє ставлення до Шевченка як «позитивне» та «дуже позитивне». Див.: Ставлення до дія-
чів культури, історичних та політичних діячів (вересень 2010 р.) URL: //http://polityka.in.ua/info/456.htm.
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як аналітичний концепт, інструмент дослідження, продукт групи, еліт, соціуму. 
«Пам’ять» слугує «засобом репрезентації минулого, культурних споминів суспіль-
ства та на противагу історії-науки пам’ять (соціальна, колективна, культурна, іс-
торична) конструює лише ті образи минулого, котрі актуальні для сьогодення»313. 
Авторка наголошує, що «пам’ять та історія були й залишаються контроверсійними 
за своєю природою та засобами відображення минулого. Історія - це інструмент 
пізнання минувшини, а пам’ять - засіб розуміння власного сьогодення»314. Цінні 
спостереження, зокрема щодо динаміки колективної пам’яті, містить колективна 
збірка «Империя и нация в зеркале исторической памяти»315. 

Проблема Шевченкового комемораційного канону у контексті історичних 
трансформацій привертає нині увагу не лише українських316, але й сучасних за-
кордонних дослідників317. Єнні Альварт, науковий співробітник Центру історії та 
культури Центрально-Східної Європи (GWZO) Лейпцизького університету заува-
жує: «Якщо досліджувати Шевченка як місце пам’яті, то фокусуватися слід не на 
ХІХ ст., тобто не на історичній постаті, не на літературній і художній творчості 
поета, а на процесах у сучасній культурі України, сучасній полеміці й історико-по-
літичному використанні історичної фігури для пекучих потреб сучасності. Якщо 
досліджувати Шевченка як місце пам’яті, то слід говорити про те, як сьогодні ви-
користовують цю постать у дискурсах та наскільки по-різному її при цьому інтер-
претують, тобто слід говорити про різноманіття трактувань. Відповідно, завдан-
ня не полягає у тому, аби знайти та описати єдиного, «справжнього», «істинного» 
Шевченка, як це раніше намагалися зробити шевченкознавці. Можна сказати, що 
Тарас Шевченко є винятково важливою фігурою для культурної пам’яті України, 
тому що, незважаючи на різниці в інтерпретаціях, існує згода щодо винятковості 
його значення, причому рівною мірою в усіх регіонах країни. Це вирізняє його з-по-
між інших історичних постатей і подій»318.

313  Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. Київ : Вид-во «Фенікс», 2013. 
С. 477-478.

314  Колесник І. Назв. праця. С. 494.
315  Зерубавель Яель. Динамика коллективной памяти. Империя и нация в зеркале историче-

ской памяти / под ред. А. М. Семенова, И. В. Герасимова, М. Б. Могильнер. Москва : Новое из-во, 2011. 
С. 10-29.

316  Див.: Буряк Л. Тарас Шевченко: варіативність образів у контексті історичних трансформацій. 
Українська біографістика: зб. наук. праць. 2014. Вип. 11. С. 118-134; Буряк Л. Конструювання образу 
Тараса Шевченка як складової національної пам’яті. Національна та історична пам’ять. Зб. наук. 
праць. Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети». 2014. Вип. 10. С. 164-174; Меленчук О. Феномен святкування 
роковин, присвячених пам’яті Т. Шевченка, як соціокультурне явище в боротьбі за українську неза-
лежність у літературно-критичних студіях С. Єфремова. Вісник Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. 2010. 
Вип. 178. С. 5-12. 

317  Про роль Шевченка у ХІХ ст. на тлі постколоніальних підходів див.: Шкандрій М. В обіймах 
імперії. Російська і українська літератури новітньої доби / Переклад з англ. П. Таращук. Київ : Факт, 
2004. 496 с. За словами М. Шкандрія, Шевченко «відкидав імперську парадигму завоювань та асимі-
ляції й утверджував замість неї контрнаратив, що легітимував місцеву національну боротьбу. 1845 р. 
цей розрив з імперською ідеологією в його поезії став цілковитим. Вірші, написані того року, сповнені 
могутніх антиколоніальних почувань» (Шкандрій М. Назв. праця. С. 219). Коментуючи відому полемі-
ку Б. Грінченка та М. Драгоманова, М. Шкандрій зауважує, що на думку Грінченка, «нормальна» укра-
їнська свідомість починається з Шевченка, на чию безкомпромісну позицію слід рівнятися. Грінченко 
визначає добірку символічних рис, важливих для самоідентифікації. Такі риси охоплюють не тільки 
тексти та національних героїв (Шевченка, Грушевського й т. ін.), а й стилі (в мистецтві, зовнішності, 
вбранні та манерах) (Шкандрій М. Назв. праця. С. 301). 

318  Альварт Єнні. «Постколоніальний синдром» і Тарас Шевченко як місце пам’яті / пер. Ірина 
Склокіна, Олена Бєлозьорова. Схід-Захід: Іст.-культ. зб. Вип. 16-17. Нео-анти-колоніалізм vs нео -
імперіалізм: релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі / за ред. 
Г. Грінченко, Т. Дзядевич ; Східний інститут українознавства ім. Ковальських та ін. Харків : «НТМТ», 



343343

3.3. Сергій Єфремов як співтворець Шевченківського комемораційного канону

Традиція відзначення Шевченкових роковин в Україні складається із суми 
досвідів колективних пам’ятей, які накопичували різні покоління319. Починаючи 
з перших роковин Кобзаря, відзначених в обставинах імперського суспільно-полі-
тичного життя, українські патріоти 1860-тих рр. мали на меті «пробудження» наро-
ду, популяризацію та поширення в освіченому суспільстві і серед селянства творів 
Т. Г. Шевченка. Покоління, що енергійно увійшло в українське громадське життя в 
1880-ті - 1890-ті рр., зі сподіваннями на скасування заборон українського друкова-
ного слова (Б. Д. Грінченко, М. С. Грушевський, М. П. Левицький, Є. Х. Чикаленко, 
В. М. Доманицький, С. О. Єфремов, О. Г. Лотоцький, Ф. П. Матушевський та ін.), 
вбачало свою роль у створенні об’єднуючого наративу, новому поясненні світогляд-
них засад Шевченкової творчості. Шевченковим роковинам була призначена роль 
своєрідного щорічного підбиття підсумків націєтворчої роботи, розповсюдження 
ідей Шевченка, популяризації пам’яті про велику людину. Колективна пам’ять 
про Кобзаря виконувала в даному випадку функції ідентифікації щодо україн-
ської нації. 

У модерній науковій літературі пропонується трактування національної іден-
тичності як семіотичної системи, властивій певній спільноті, а націоналізму - як 
схильності або здатності членів цієї спільноти зберігати основні зв’язки в системі. 
С. О. Єкельчик, розглянувши процес конструювання після 1861 р. українофілами, 
які зумисне і щиро пропагували «безсмертя» «батька Тараса», символів і ритуалів, 
пов’язаних з могилою Т. Г. Шевченка, відзначає, що «народне ж підґрунтя цього 
нового культу підготувала…багатовікова традиція вшанування місцевих святих та 
паломництва до місцевих святинь». Автор слушно звертає увагу на те, що «семіо-
тична система релігійності справді дуже нагадує семіотичну систему національної 
ідентичності, і творення символів в обох системах відбувається за тими самими за-
конами»320. Поминальні обряди - ритуали концентрують увагу в соціальній пам’я-
ті на «основоположному наративі» певної спільноти та покликані забезпечити в 
ній тяглість колективної пам’яті321. «Акти поминання (вшанування, церемонії) не 
стільки безпосереднє відображення “реальної” колективної пам’яті, як соціально 
сконструйований дискурс…Як дійства акти поминання відбивають і колективну 
пам’ять, якою вона поставала в зображальних практиках минулого, і соціальний та 
культурний дискурс сучасности про минуле». Дослідник аргументовано доводить, 
що «з огляду на важливість українських “святинь” для національної ідентичності 
очевидно, що дотеперішня історіографія не приділяла їм достатньо уваги»322. 

Шевченківський канон у розумінні його як меморіальних церемоній, що апе-
люють до минулого та впливають на формування спільної пам’яті, почав склада-
тися у 60-х рр. ХІХ ст. Зокрема, роковини на вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка 
були започатковані українською громадою відразу по смерті великого поета, зго-
дом до них додалися заходи, приурочені до дати його народження. За кілька десят-
ків років, писав у 1901 р. С. О. Єфремов, Шевченкові роковини «вийшли на широку 
2013. С. 225. 

319  Див., напр.: Іваницька С. Г. Образ Тараса Шевченка в інтерпретації діяча Старої (Київської) 
громади Вільяма Беренштама. Українська біографістика: зб. наук. праць. Київ : НБУВ, 2014. Вип. 
11. С. 54-72; Ляшко С. М., Іваницька С. Г. Шевченківські роковини в житті та творчості Михайла 
Могилянського в контексті теорії колективної пам’яті. Українська біографістика: зб. наук. праць. Київ 
: НБУВ, 2014. Вип. 11. С. 9-37.

320  Єкельчик С. Творення святині: українофіли і Шевченкова могила в Каневі (1861-1900-і роки) 
/ Єкельчик С. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ ст. Київ: КІС, 2010. С. 63.

321  Там само. С. 52.
322  Там само. С. 53.
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дорогу суспільну і притягають до себе увагу та цікавість усіх станів громадських - і 
не на Україні тільки, а й по інших місцях Росії, де є українці духом, або взагалі 
люди, яким дорогі ті високі ідеї, ті вічні істини, що виявилися в “Кобзарі”»323. 

Заходи, пов’язані з вшануванням пам’яті поета, проводилися у формі панахид, 
декламування віршів, виконання музичних концертів, промов, публічних лекцій, 
написання та видання спогадів, нотаток, бібліографічних оглядів і рецензій на 
видання творів Шевченка та про Шевченка. Для публічних виступів і публікацій 
використовувалися теми, пов’язанні з глорифікацією його постаті, популяризацією 
творчості, інтерпретаціями образу Кобзаря в національній культурі та міфотвор-
чості. Ювілеї або роковини ставали доброю нагодою для перевидання «Кобзаря», 
написання і публікації статей на сторінках газет і часописів та загалом популяри-
зації творчої спадщини Т. Шевченка.

Пам’ять про Шевченка становить собою складну конструкцію, що ви-
кристалізовувалася протягом століть у процесі комеморації. Комеморація (за 
П. Коннертоном) - це «меморіальні церемонії», що апелюють до минулого та впли-
вають на формування спільної пам’яті324. Завдяки певним механізмам і прийомам 
комемораційних практик протягом десятиріч відбувалося творення канонічного 
образу Тараса Шевченка. Поминальні обряди та ритуали концентрують увагу в 
соціальній пам’яті на «основоположному наративі» певної спільноти та покликані 
забезпечити в ній тяглість колективної пам’яті. «Акти поминання (вшанування, 
церемонії) не стільки безпосереднє відображення «реальної» колективної пам’яті, 
як соціально сконструйований дискурс… Як дійства акти поминання відбивають і 
колективну пам’ять, якою вона поставала в зображальних практиках минулого, і 
соціальний та культурний дискурс сучасности про минуле»325. На думку П. Нора, 
колективна пам’ять складається із сукупності суспільних практик ритуального 
та символічного характеру. Регулярні ритуали та заходи формують у суспільстві 
спільні уявлення та створюють спільну наративну конструкцію щодо подій мину-
лого. Пам’ять окремих осіб не є в повному розумінні індивідуальною, бо кожен 
індивід є представником певної соціальної групи, і ця пам’ять актуалізується в 
думках, вчинках, діях. Тобто, пам’ять виникає у процесі соціалізації особи і зміст 
її пам’яті визначається тим соціальним середовищем, в якому перебуває індивід. 
Пам’ять розвивається у часі разом із групами індивідів і залишається у пережито-
му ними досвіді як колективна («…спогад або сукупність свідомих чи несвідомих 
спогадів про досвід, пережитий і/або перетворений на міф живою спільнотою, до 
ідентичності якої невід’ємно належить відчуття минулого…»)326. Досліджуючи ме-
ханізм формування національної та історичної пам’яті української спільноти у ХХ 
ст., фахівці відзначають, що «звернення до комеморації дозволяє наблизитися до 
вирішення питання щодо механізмів конструювання моделей пам’яті, розмаїття її 
форм, репрезентацій, носіїв і ретрансляторів»327. Але, як уявляється, крім вивчен-
ня колективних комемораційних практик, заслуговують на увагу також індивіду-

323  Єфремов С. Шевченкові роковини і російська преса (зі списком 42 часописів, які обізвалися 
на ці святкування ). ЛНВ. 1901. Т. XV. Ч. 2. С. 34.

324  Коннертон П. Як суспільства пам’ятають; пер. з англ. С. Шліпченко. Київ: Ніка-Центр, 2004. 
(Серія «Зміна парадигми»; Вип. 7). С. 75-76.

325  Єкельчик С. Творення святині: українофіли і Шевченкова могила в Каневі (1861-1900-і роки). 
С. 52-53.

326  Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять. С. 188-189.
327  Буряк Л. І. Образ В. Б. Антоновича у контексті комеморативних практик XX століття. 

Національна та історична пам’ять. Зб. наук. праць. Київ : ДП НВЦ «Пріоритети», 2012. Вип. 3. С. 345.
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альні меморіальні інтерпретації образу поета, а також питання про взаємодію та 
взаємовпливи поколінь або їхніх речників в процесі творення культу Шевченка. 
Для висвітлення цієї проблематики якнайкраще надається єфремовська публіцис-
тика.

С. Єфремов особливу увагу приділяв популяризації й вивченню жит-
тя, світогляду, літературної творчості Т. Шевченка. За тридцять років Сергій 
Олександрович написав і опублікував понад 100 статей, рецензій, популярних на-
рисів і наукових студій, присвячених Шевченкові. За перші 20 років (1899-1919) 
це було понад 70 праць, за останнє десятиріччя (1919-1929) - понад 30328. Розділ ІХ 
«Історії українського письменства», присвячений Шевченкові, є одним із найбільш 
грунтовних. На думку П. Одарченка, шевченкознавчу діяльність С. Єфремова 
можна поділити на два періоди. Перший охоплює 1899 - 1919 рр. У цей час ним 
були написані численні статті, рецензії, нотатки, огляди, які друкувалися в періо-
дичних виданнях: «ЛНВ», «Книгарь», «ЗНТШ», «Рада», «Нова Рада», «Русское бо-
гатство», «Голос минувшего» тощо. Другий, «академічний», припадає на 1919-1929 
рр., аж до арешту вченого329. Саме в 1927-1929 рр. з’являється повне академічне 
видання «Щоденника» (Т. ІV) та «Листування» (Т. ІІІ) Т. Шевченка з коментарями 
та примітками С. Єфремова. 

За останні десятиріччя в Україні зусиллями Е. Соловей та О. Меленчук ви-
дано збірник праць С. Єфремова «Шевченкознавчі студії» (2008) (до нього увійшло 
майже все, написане С. Єфремовим, крім брошури про життя Тараса Шевченка та 
деяких рецензій). Крім того, Ольга Меленчук на підставі кандидатської дисертації 
видала цінну монографію «Шевченкознавчий дискурс Сергія Єфремова у контек-
сті українського літературознавства» (Чернівці, 2011). Увагу дослідниці приверну-
ла діяльність Сергія Олександровича як популяризатора Т. Шевченка, погляди 
Єфремова на проблему «В. Бєлінський і Т. Шевченко», участь у святкуванні ювілеїв 
Шевченка; ставлення Єфремова до такої сакральної святині, як могила Шевченка, 
нарешті, діяльність Єфремова як громадського діяча й публіциста, що пропагу-
вав у пресі ідею й проект встановлення пам’ятника Шевченку в Києві. Нарешті, 
авторка розглянула головні здобутки академічного періоду шевченкознавства 
Єфремова (коментарі до епістолярію та щоденника Кобзаря). Монографія, що сут-
тєво, містить бібліографію праць С. Єфремова про Т. Шевченка330. О. Меленчук на 
підставі широкого комплексу джерел робить висновки, що творчість Т. Шевченка 
була для С. Єфремова «надзвичайно важливою і актуальною - і не лише тому, що 
концентрувала в собі ідею народності, яка для дослідника була однією з основних 
в його літературно-естетичних поглядах», а й тому, що твори Шевченка Єфремов 
уважав «неперевершеними щодо всебічного зображення народного життя»331.

Наталя Мазур, поставивши за мету простежити динаміку використання 
С. Єфремовим у щоденниках уривків із творів Т. Шевченка, «мікроцитат», сло-
восполучень, фраз, доходить висновку, що «автор дуже часто послуговується 
Шевченковими оцінками суспільних явищ як найбільш об’єктивними, виважени-

328  Одарченко П. Життя і наукова діяльність Сергія Єфремова (До 100-ліття з дня народження) 
/ Одарченко П. Українська література. Збірник вибраних статей. Київ : Смолоскип, 1995. С. 191-192.

329  Одарченко П. В. Тарас Шевченко і українська література: зб. ст. / ред. О. Зінкевич. Київ : 
Смолоскип, 1994. С. 394-401. Також див.: Одарченко П. Життя і наукова діяльність Сергія Єфремова 
(До 100-ліття з дня народження). С. 192-196.

330  Меленчук О. Шевченкознавчий дискурс Сергія Єфремова у контексті українського літерату-
рознавства: монографія. Чернівці : Чернівецький ун-т, 2013. С. 83-217.

331   Там само. С. 174.
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ми, вагомими, далекоглядними»332. О Чехівський намагався з’ясувати, який вплив 
Шевченкове слово мало для С. Єфремова в 1920-ті рр.: «Як випливає з ‘‘Іменного 
покажчика до Щоденників С. Єфремова’’, ім’я Тараса Шевченка згадується тут 
142 рази. Але, крім того, у ‘‘Щоденниках’’ академіка - кілька десятків крилатих 
висловів  Кобзаря без посилань на його прізвище, які використовуються вченим 
як пророчі оцінки існуючого тоталітарного режиму»333. Інші літературознавці теж 
виявляли зацікавлення шевченкознавчим доробком С. Єфремова334. 

У 2017 р. О. Варенікова, здійснивши попередньо низку публікацій про твор-
чість та погляди С. Єфремова, захистила кандидатську дисертацію «Збірник 
“Шевченко та його доба” (1925, 1926) у контексті розвитку шевченкознавства к. ХІХ 
- 30-х років ХХ століття»335. Авторка зазначає, що «значний внесок у шевченкознав-
ство початку ХХ століття зробив С. Єфремов, поставивши за мету віднайти чинни-
ки, що виносять Т. Шевченка як митця за межі «хатньої літератури» на світовий 
рівень. У монографічній праці «Тарас Шевченко. Життя його та діла» дослідник 
прагне висвітлити не лише тематику, проблематику та художній метод творчості 
митця, але й подати його психологічний портрет у пікові моменти життя, тому 
акцентується увага на таких фактах біографії Т. Шевченка, як викуп з кріпацтва, 
поїздки в Україну, перебування на засланні, звільнення. День викупу з кріпацтва 
22 квітня 1838 року коментується С. Єфремовим як момент ініціації поета - його 
переродження, що робить з Т. Шевченка, замкненого на особистих проблемах, осо-
бу нової якості з виходом у сакральний світ, на проблеми суспільства». На думку 
авторки, «в утвердженні унікальності місії поета С. Єфремов стоїть на позиціях 
Б. Грінченка», бо вбачає значення «Кобзаря» в тому, що там порушується думка 
про потребу зрівняння у правах кріпаків і панів шляхом возз’єднання письмен-
них людей, зокрема й панського походження, з народом і добровільної допомоги 
освіченої’ інтелігенції народові, а тому називає першу збірку Т. Шевченка «новим 
Євангелієм» для людей. Відповідно поет визначається як провідник того народу 
(пізніше - пророк). Для нього Т. Шевченко - це людина, яка передбачила скасу-
вання кріпацтва й у своїх творах проектувала майбутнє, тобто пророк, а також 
страдник, що кару прийняв за людей нерозумних (цю модель згодом критично оці-
нювали Г. Грабович, О. Забужко, О. Пріцак).

Щоправда, не можна погодитись із тезою О. Варенікової, що «С. Єфремов пише 
чимало розвідок («Пушкін сопіга Шевченко?!», «Пушкин і Україна», «Шевченко і 
російські письменники») з метою певною мірою лібералізувати ставлення само-
державця до українства загалом і до Шевченка зокрема, оскільки не лише його 
прізвище в заголовках розвідок, але й сам зміст було спрямовано на спорідненість 
тих названих об’єктів». Також слід зазначити, що книжечка С. Єфремова «Тарас 

332  Мазур Н. Шевченкові ремінісценції в текстах «Щоденників» Сергія Єфремова. Тарас 
Шевченко і народна культура: зб. пр. Міжнар. 35-ї наук. шевченківської конф. (Черкаси, 20 - 22 квітня 
2004 р.): у 2 кн. / редкол.: Смілянська В. Л. (відп. ред.) та ін. Кн. 2. Черкаси : Брама - Україна, 2004. С. 
160.

333  Чехівський О. Пророча муза великого Кобзаря й інтерпретація Сергієм Єфремовим тоталі-
таризму в Україні. Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття: Науковий збірник за ма-
теріалами Всеукраїнського наукового симпозіуму. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 
державний педагогічний університет, 2000. С. 152.

334  Івашкевич Т. Сергій Єфремов як дослідник творчості Тараса Шевченка. Матеріали тридцять 
четвертої наук. Шевченків. конф. (24-26 квіт. 2001 р.). Черкаси, 2003. Кн. 2. С. 40-45; Ляхова Ж. Т. 
Сергій Єфремов - дослідник листування Т. Шевченка. Тридцять перша наук. шевченків. конф. (9-11 
берез. 1994 р.): матеріали. Луганськ, 1994. С. 82-86. 

335  Варенікова О. Збірник «Шевченко та його доба» (1925, 1926) у контексті розвитку шевчен-
кознавства к. ХІХ - 30-х років ХХ століття: дис. …  канд. філол. наук : 10.01.01 / ХНУ. Харків, 2017. 229 с.
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Шевченко. Життя його та діла»336 - це не монографія, а популярне, орієнтоване на 
масового читача видання. 

В історіографічному аспекті Шевченкіаною С. Єфремова цікавився Сергій 
Світленко337. Стосовно внеску С. Єфремова у вивчення спадщини Кобзаря, 
Тарас Єрмашов переконливо зазначає: «Яскравий представник автентично-
го народництва в літературознавстві, академік ВУАН та історик української лі-
тератури Сергій Олександрович Єфремов, по суті, заклав підвалини наукового 
шевченкознавства. Написавши понад 100 рецензій, статей, наукових розвідок, 
присвячених Шевченкові, він поклав початок розробці багатьох ключових про-
блем галузі… Перші його невеличкі замітки в «Літературно-науковому віснику» 
(ЛНВ) вже задекларували постановку ряду важливих питань. Загалом, обшир 
праць Єфремова, присвячених Шевченкові, універсальний: популяризаторські 
брошури («Тарас Шевченко. Життя його та діла», «Шевченкова могила»), біогра-
фічні розвідки («Поет і плантатор»), текстологічні та бібліографічні дослідження 
(«Новий Шевченків автограф», «Офіціяльна критика на Шевченка», «Шевченкове 

“Посланіє”», «Спадщина Кобзаря Дармограя»), пресові хроніки тощо. … Вершиною 
шевченкознавчих студій дослідника стало академічне «Повне зібрання творів 
Тараса Шевченка» (1927-1929). У ІІІ та IV томах цього видання - епістолярії та 
щоденнику поета - С. Єфремов детально опрацював оригінали Шевченкових тво-
рів, усунувши помилки попередніх видань та написавши масу приміток та комен-
тарів, які, за П. Одарченком, становлять собою окремі закінчені монографії, як 
коментарі «Шевченко і Куліш», «Шевченко і Гоголь». Залишається лише шкоду-
вати, що навіть в найостаннішому перевиданні повного зібрання творів Шевченка 
ці дослідження Єфремова ніяк не використані... Хотілося б вірити, що зрештою 
ми вийдемо з глухого кута безпам’ятства, і реальністю стане скромне побажання 
Сергія Єфремова, звернене до нас, його нащадків: “Я думаю, що коли забудеться до 
останнього рядка все, що я написав і надрукував, то лишиться все ж оце видання 
Шевченка”»338. 

Якщо в Російській імперії столітній Шевченківський ювілей опинився 
під офіційною забороною, то в Австро-Угорщині відбулися масштабні ювілейні 
Шевченківські урочистості. Читальні та філії товариства «Просвіта», засновані 
1914 р., приймали ім’я Тараса Шевченка. У масову маніфестацію перетворився 
«Краєвий Шевченківський здвиг» українських рахункових, пожежних і стрілець-
ких організацій 28 грудня 1914 р. Міф Шевченківського свята став невід’ємною 
частиною консолідації нації339.

336  Єфремов С. О. Тарас Шевченко. Життя його та діла. Київ, 1908. 66 с.; Єфремов С. О. Тарас 
Шевченко. Життя його та діла. 3-тє вид. Хмельницький : Друк. Т-ва «Час» у Київі, 1917. 56 с. (Серія 
життєписів).

337  Світленко С. Т. Г. Шевченко в житті та творчій спадщині С. О. Єфремова у дореволюційний 
період. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Історія та археологія». 2014. Вип. 22. С. 9-26. 
«У період кінця ХІХ - початку ХХ ст. Сергій Олександрович розпочав вивчення й популяризацію образу 
Т. Г. Шевченка, а в міжреволюційний період 1907 - початку 1917 рр. розширив предметне поле своїх 
досліджень. У численних замітках, статтях, рецензіях визначний український літературознавець, пу-
бліцист і громадсько- політичний діяч розкривав актуальні проблеми збирання, збереження, вивчення 
й популяризації спадщини Кобзаря, увічнення різними способами історичної пам’яті про великого мит-
ця й мислителя, невтомного борця за українську справу» (с. 26).

338  Єрмашов Т. Сергій Єфремов - шевченкознавець. Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через 
століття і кордони: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції: 200 років від дня народження Т. Г. Шевченка /ред. 
колегія А. С. Чайковський та ін. Київ, 2014. С. 122-124.

339  Див.: Телегуз І. Постать і творчість Т. Шевченка в контексті культурно-освітніх чинників 
формування української нації другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Х науковий семінар «Роль визна-
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Однією з проблем, якій діячі ТУП та близькі до них кола надавали величез-
ного значення, було монументальне увічнення пам’яті Т. Шевченка. С. Єфремов 
присвятив цьому питанню майже десяток коротеньких заміток, оглядів періо-
дичних видань, рецензій, зокрема: «Бюсти Шевченка» (1899), «Статуя і барельєф 
Шевченка» (1899), «Бюст Т. Шевченка у Харкові» (1901), «Пам’ятник Шевченкові» 
(1901), «Заборона пам’ятника Шевченкові» (1901), «Пам’ятник Шевченкові і київ-
ські Пузирі» (1907), «Д. Савенко в сливах [Заходи проти пам’ятника Шевченкові]» 
(1908), «Про пам’ятник Шевченкові» (1908), «Гр. Коваленко-Коломацький. До 
справи будови пам’ятника Т. Г. Шевченкові» (1913). Як зазначила Е. Соловей: 
«”Шевченкова могила”, як і увічнення поета в пам’ятнику, здавна були ненастан-
ною турботою Єфремова, можна сказати, що це окремі «сюжети» його Шевченкіани, 
відстежувати які нині - цікаво й повчально»340.

Ідея втілити образ Т. Шевченка у скульптурі, як і святкування роковин та 
опорядження могили, виникла одразу після смерті поета. Якщо йти за хроноло-
гією створення скульптурних зображень Т. Шевченка, то цей процес розпочався 
ще за життя поета. Першим автором скульптурного зображення вважається ви-
пускник Петербурзької академії мистецтв, скульптор Ф. Каменський, який пра-
цював над образом Т. Шевченка з натури; завершити свою роботу йому вдалося 
лише після смерті поета у 1862 р. Згодом скульптор М. Микешин, який був близько 
знайомий із поетом від 1858 р., намагався створити пам’ятник Т. Шевченкові для 
м. Новгород, але через заборонні заходи царської влади цей задум не втілився у 
життя. Відкриття першого пам’ятника поету датується 1881 роком, коли на острові 
Мангишлак, де поет відбував своє покарання (сучасна територія Казахстану), на 
півкруглому постаменті було встановлено погруддя Шевченка. В Україні перший 
бюст-пам’ятник Т. Шевченкові (виготовлений із мармуру в Петербурзі) з’явився у 
садибі відомої родини Алчевських у Харкові 1899 р. Автором погруддя був росій-
ський скульптор В. Беклемішев. Про це писав С. Єфремов у публікаціях «Бюст 
Т. Шевченка у Харкові» та «Статуя і барельєф Шевченка». Зокрема, в останній 
автор інформує: «Професор скульптури В. А. Беклемишев докінчив велику статую 
Шевченка, над якою працював уже два роки. <...> Професор має намір подарувати 
сю статую в Шевченків музей (якщо його буде споруджено), або в хату на моги-
лі Шевченка, або ж нарешті Товариству імені Т. Шевченка». Після банкрутства 
промисловця і фінансиста Олексія Алчевського, батька Христі Алчевської, їхнє 
родинне помешкання перейшло до рук харківського купця Шабельського, який 
наказав зруйнувати пам’ятник. Дізнавшись про це, родина Алчевських 1901 р. 
потай зняла погруддя і переховувала його у себе вдома протягом 30 років. Бюст, 
створений В. Беклемішевим, зберігся до наших часів і нині експонуються в музеї 
Т. Г. Шевченка у Києві.

Важливим етапом в історії монументальних скульптур Т. Шевченка став за-
дум спорудити пам’ятник поетові у Києві до п’ятдесятиріччя з дня смерті або до 
столітнього ювілею. Процес цей виявився надто довготривалим: розпочався в пер-
ших роках ХХ ст. й завершився 1939 р. Офіційною датою початку спорудження 
пам’ятника Т. Шевченкові є 1904 р., коли з ініціативи Золотоніського земського 
чних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосві-
домості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.», приурочений до дня народження Михайла Петровича 
Старицького: Матеріали / Упорядники Н. Грабар, О. Гураль, О. Мокану. Київ, 2015. С. 21.

340  Соловей Е. Єфремов як шевченкознавець / Єфремов  С. Шевченкознавчі студіі / пе-
редм. Е. С. Соловей; упор. О. В. Меленчук. Київ : Украіна, 2008. С. 14. Див. також: Меленчук О. 
Шевченкознавчий дискурс Сергія Єфремова у контексті українського літературознавства. С. 105-114.
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3.3. Сергій Єфремов як співтворець Шевченківського комемораційного канону

зібрання на Полтавщині було створено комітет при Київській міській думі, який 
мав розглядати питання про встановлення у Києві пам’ятника Кобзареві. Того ж 
року на Полтавщині розпочався збір коштів, а наприкінці 1906 р., зі згоди цен-
тральної російської влади, було створено Комітет по збудуванню пам’ятника 
Т. Г. Шевченкові у Києві. С. Єфремов гостро коментував цю сповнену протиріч ді-
яльність по спорудженню пам’ятника Т. Шевченкові341. Цій темі він присвячує одну 
зі своїх публікацій в газеті «Рада» під іронічною назвою «Пам’ятник Шевченкові і 
київські Пузирі» (1907), де йдеться про справу пам’ятника, яка опинилася «в мер-
твих обіймах бюрократичної комісії». Використовуючи образ Пузиря, героя п’єси 
І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», Єфремов на прикладах демонструє байдужість 
чиновників до знакової для українців справи. Ключовою стала цитата з комедії І. 
Карпенка-Карого «Хазя]н» (Дія І, ява ХІІІ): «Не криюсь. А Котляревський мені без 
надобності!». Так висловився Терентій Пузир, коли йшлося з Золотницьким про по-
жертвування на пам’ятник І. П. Котляревському. Щоправда, ім’я «Котляревський» 
С. Єфремов ситуативно замінив на «Шевченко».

С. Єфремов звертається до членів комісії зі словами: «майте, панове, совість і 
Бога в животі, зробіть велику ласку і одступіться од того діла, яке вас ні знобить 
ні гріє. Одсахніться од того, чому ви не тільки допомагати не хочете, а тільки пе-
решкоди ставите своєю байдужністю. Дайте місце людям, для яких ім’я стражден-
ного поета українського справді щось важить і які справді таки працюватимуть, 
щоб ушанувати достойно його пам’ять»342. Публіцист сподівався, що завдяки зу-
силлям українського громадянства, справа з пам’ятником Т. Шевченка все ж таки 
перейде «в інші, достойніші руки». Та заснування у 1908 р. «культурно-політичної» 
організації - «Київського клубу російських націоналістів», що мав «вести суспіль-
ну і культурну війну проти українського руху на захист основ Російської держави 
в Украйні», загальмувало справу з пам’ятником Т. Шевченкові. Кінцевий термін 
виконання робіт, пов’язаних зі спорудженням монумента Т. Шевченку, все пере-
носився: не було його встановлено ні до п’ятдесятих роковин смерті Т. Шевченка, 
ні до століття з дня народження поета. Члени організації «Київського клубу ро-
сійських націоналістів» успішно гальмували справу зі встановленням пам’ятника, 
зрештою їм вдалося таки її призупинити. Значних зусиль доклав до цього голова 
організації А. Савенко. За участі його та інших членів клубу у 1911 р. було скасо-
вано належне святкування 50-річчя від дня смерті Т. Шевченка343. «Німим» став 
ювілей 1914 р. - сторіччя народин Кобзаря344. 

Стосовно «пригод» із пам’ятником в Києві, одне із важливих питань, яке підні-
мав С. Єфремов у публікаціях - це питання збору коштів. С. Єфремов висловлював-
ся в пресі щодо місця розташування пам’ятника Т. Шевченкові, це питання на той 
час спричиняло чимало дискусій як серед представників громадськості, так і урядо-
вих кіл. Серед пропонованих місць були такі: Золотоворітський сквер, площа перед 

341  Меленчук О. Історія спорудження пам’ятника Т. Шевченку в Києві у публікаціях Сергія 
Єфремова. Шевченкознавчі студії. 2014. Вип. 18. С. 519-528; Меленчук О. Шевченкознавчий дискурс 
Сергія Єфремова у контексті українського літературознавства. С. 114-123, 174-175.

342  Єфремов С. Пам’ятник Шевченкові і киівські Пузирі. Рада. 1907. № 261. С. 1.
343  Про дії «російських націоналістів» йдеться і в щоденникових записах Є. Чикаленка, який 

із правом дорадчого голосу увійшов до комісії, що розглядала справу по встановленню монумента Т. 
Шевченкові (запис від 24 травня 1910 р. та ін.). Див.: Чикаленко Є. Щоденник (1907 - 1917) : у 2 т. / ред. 
І. Давидко. Т. 1. Київ : Темпора, 2004. С. 97.

344  Єфремов С. Нечуваний ювілей / Єфремов  С. Шевченкознавчі студіі. С. 214-229; Єфремов С. 
Судьба одной книги. К столетней годовщие рождения Т. Г. Шевченка / Єфремов  С. Шевченкознавчі 
студіі. С. 229-245. 
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Оперним театром, ріг вулиці Пушкінської та Бібіковського бульвару, Бессарабська 
площа, Караваєвська площа (нині площа Льва Товстого), Михайлівська площа, 
територія перед нинішнім Національним художнім музеєм. Проте зупинитися на 
котромусь із цих варіантів було дуже важко, оскільки суперечки навколо місця 
встановлення пам’ятника Т. Шевченкові були позначені значними розбіжностя-
ми поглядів та переконань різних верств населення міста Києва. Саме це стало 
«предметом тривалої боротьби та полеміки». За сприяння членів «Київського клу-
бу російських націоналістів», міських та урядових органів влади на тому місці, де 
планувалося звести монумент Шевченкові, на Михайлівській площі, було виріше-
но встановити пам’ятник княгині Ользі, що й здійснили у 1911 р.

У 1909 р. було оголошено міжнародний конкурс на кращий проект пам’ятника 
Т. Шевченкові. До складу журі увійшли відомі письменники, художники, скуль-
птори, діячі мистецтв (М. Коцюбинський, Б. Грінченко, М. Пимоненко, І. Іжакевич, 
М. Лисенко). Оскільки перший тур конкурсу був невдалим (журі розглянуло понад 
60 проектів, однак жоден не вдовольняв вимогам), до 1913 р. було проведено ще 
три конкурси, які також не принесли бажаного результату345.

Зосереджуючи увагу на символічності монумента, С. Єфремов твердив, «що 
не Шевченкові тільки пам’ятника оце тепер ми ставимо - собі самим, культурності 
своїй ставимо пам’ятника...» 346. Але найперше пам’ятник поету стояв і «міцно стоїть 
у серцях людських». С. Єфремов закликав українське суспільство не відступитися 
від запланованої ідеї, яка має право на достойне втілення в життя. 

«Прийшла пора Україні виявити себе перед цілим світом, - писав С. Єфремов, - 
самій собі видати атестат культурної зрілості. І сором великий упав би на голову нашу 
- не того чи іншого з нас зокрема, а, скажу так, на всенародну голову, коли б ми остали-
ся винними перед нашим найбільшим поетом. Не підняти нам тоді очей перед цілим 
культурним світом, що вміє шанувати великих людей своїх і перед тим, як прийняти 
нас в велику сім’ю культурних націй, запитає: а чим ви свою культурність виявили? Де 
ваші великі люди, що збагатили вселюдську скарбницю ідейного надбання? Де ваші 
пам’ятники, якими одзначено вашу участь у вселюдському житті?»347 

А все ж таки, найперше, де «народжуються» пам’ятники - у людських серцях, 
згодом вони «перетворюються звичайно в пам’ятники матеріальні, „незле тихе 
слово» різьбиться на мармурі, виливається в бронзі»348. Осмислення ролі й зна-
чення пам’ятника на рівні духовному, як ознака культурної зрілості, у розумінні 
С. Єфремова, й визначало темпи, з якими йшла підготовка до спорудження мону-
мента Т. Шевченкові. «Сумна» історія з пам’ятником Т. Шевченкові, як і зі свят-
куванням його роковин та опорядженням могили поета, «нагадує власне життя 
великого Кобзаря України»349. 

Нарешті, вже за радянської влади, у 1939 р. у парку навпроти Київського 
університету з’явився довгоочікуваний монумент поетові за проектом скульптора 

345  Історія і перебіг конкурсу та взагалі сприйнятті постаті Кобзаря детально відбились у взаєм-
ному листуванні Є. Чикаленка та П. Стебницького. Див.: Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування. 
1901-1922 роки. С. 33, 159, 174 та ін. Також: Старовойтенко І. Повний «Кобзар» Т. Шевченка (1907 -1908 
рр. видань) у листуванні П.Стебницького з Є.Чикаленком. Слово і Час. 2008. № 3. С. 17-25.

346  Єфремов С. Про пам’ятник Шевченкові / Єфремов С. Шевченкознавчі студіі. С. 121. Вперше 
опубл.: Рада. 1908. № 63. 15 марта (28 березня). С. 2.

347  Єфремов С. Про пам’ятник Шевченкові. С. 120.
348  Там само. С. 117.
349  Там само. С. 117. 



351351

3.3. Сергій Єфремов як співтворець Шевченківського комемораційного канону

М. Манізера. «Тут уже можна говорити про історичну справедливість без усяких 
лапок: пам’ятник встановлено на тому самому місці, де до революції стояв пам’ят-
ник Миколі І …»350.

Як свідчать записи у щоденнику С. Єфремова, він гаряче переймався до-
лею Тарасової могили, де йому неодноразово доводилося бувати протягом жит-
тя. Вивчивши записи книг відвідувань Тарасової гори, збережених понині, де 
є нотатки та автографи С. Єфремова, Р. Танана твердить, що перший запис 
С. Єфремова датується 18 червня 1898 року, коли він, студент другого курсу юри-
дичного факультету Київського університету, здійснив паломництво до місця по-
ховання Шевченка351 Як С. Єфремов вболівав за долю місця останнього спочинку 
Кобзаря, промовисто свідчить запис, зроблений С. Єфремовим та його друзями 
Ф. Матушевським і В. Дурдуківським наприкінці ХІХ століття « <…> наші зем-
ляки, на превеликий жаль, поводяться в цім святім місці не так, як би личило їм 
поводитись, що показується з часом глузливих, а то просто огидних написів, що 
ображають почуття не тільки українця, а взагалі кожної порядної людини. Сором 
нам, великий сором, що навіть люди чужих національностей, як великороси, по-
ляки, євреї, німці і інші сторонні люди з більшою повагою відносяться до генія на-
шого слова, ніж ми - українці»352. Вже у роки революції С. Єфремов видав брошуру 
«Шевченкова могила» (1919).

У 1914 р. з’явилася праця С. Єфремова під назвою «Шевченко. Збірка» (1914). 
У ній були систематизовані статті й ювілейні огляди про Шевченка, написані про-
тягом 1899-1914 рр. Попри всілякі «цензурно-поліцейсько-попівські заборони» ця 
робота побачила світ. Оглядач журналу «Украинская жизнь» прихильно відгук-
нувся на збірку: 

«Как ни обширна литература о Шевченке, но творчество поэта настолько глубо-
ко, что еще долго можно черпать из сокровищницы его и не использовать всего. Еще 
очень далек момент, когда появятся «исследователи», занимающиеся разложением 
каждой строчки, каждого слова и микроскопическим их изучением... И я радуюсь, что 
Шевченко еще с нами, не стал еще достоянием тех, кто оперирует над «классиками». 
Шевченко - не «классик» и, Бог ведает, будет ли он еще им. Поэт еще не ушел в про-
шлое: вокруг имени его не утихает борьба: одни клянут, другие благословляют; одни 
ненавидят, другие чтут свято; одни грязью и помоями пытаются облить, другие окру-
жают имя поэта великой любовью.

Венок на могилу поэта - и тот сборник статей украинского публициста и критика 
г. Ефремова, который выпущен недавно издательством «Вик».

Это не капитальный труд, не ученое исследование, это - просто собрание статей 
больших и малых, в разное время написанных автором о Шевченке. В книжке - двад-
цать статей, темы их очень разнообразны, и связывает их между собой только то, что 
все они посвящены Шевченку, но это отсутствие интимной последовательности и связи 
между статьями не является минусом.

Цель автора была - собрать воедино разбросанный в разных периодических изда-
ниях материал о Шевченке, и мысль эта - безусловно, прекрасная, так как среди ста-
350  Докладніше див.: Стефанович Д. Iз історії створення пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві. 

Монумент духовного безсмертя. URL: http://incognita.day.kiev.ua/iz-istoriyi-stvorennya-pamyatnika-
tarasu-shevchenku-v-kiyevi.html

351  Танана Р. З любов’ю до Кобзаря. Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань 26-27 
вересня 1996 р., 17-18 жовтня 2001 р. Черкаси :  Відлуння плюс, 2002. С. 64.

352  Танана Р. Назв праця. С. 64. Також див.: Меленчук О. Шевченкознавчий дискурс Сергія 
Єфремова у контексті українського літературознавства. С. 77.
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тей сборника «Шевченко» есть очень интересные, в смысле освещения разных сторон 
творчества нашего поэта.

Если оставить в стороне статьи биографического характера и небольшие заметки, 
не столько говорящие о Шевченке, сколько об обстоятельствах, сопутствующих празд-
нованию 50-летнего и 100-летнего юбилеев, то из остальных, безусловно, следует отме-
тить статьи: «Апостол правди», «Поезія всепрощення», «Шевченко й українське пись-
менство», «Шевченкове «Посланіє»...

По темам, затронутым в этих статьях, и по выполнению взятой автором на себя 
задачи, статьи эти очень интересны. Г. Ефремов отметил некоторые характерные мо-
менты в творчестве Шевченка и вместе с тем дал в своих статьях ответ и на вопрос, чем 
была для Шевченка родная украинская литература и как смотрел на роль в судьбах 
Украины «живих и непорожденних земляків».

Много интересного материала дадут читателям из остальных статей, помещен-
ных в сборнике, статьи: «Шевченко про себе самого», «Шевченко в світлі офіціяльної 
критики», «Клерикали проти Шевченка».

Всем интересующимся родной литературой, жизнью и творчеством великого поэ-
та можно смело рекомендовать сборник статей г. Ефремова»353.

Відгук А. Ніковського на цю збірку був опублікований в журналі «Україна» в 
розділі «Критика». Літературний критик ретельно прореферував книжку і подав 
загальну оцінку: 

«Збірка С. Єфремова складається з 20-ти статей автора про Шевченка, друко-
ваних по ріжних виданнях, починаючи а 1899 року: Апостол правди. - Живе слово. 

- Поезія всепрощення. - Шевченко й українське письменство. - Шевченкове «Посланіє» 
- Шевченко. - На переломі. - Шевченко за ґратами. - Шевченко про себе самого. - 40-ві 
роковини. - Про пам’ятник Шевченкови. - Шевченко в світлі офиціяльної критики. - 
Поет і жандарм. - Недбале виданнє. - Пропала книга - книга знайшлася. - Знов «про-
пала книга». - Клерикали проти Шевченка. - Просвітні заходи Кирило-Мефодіївського 
брацтва. - По-людському. - Нечуваний ювилей. - Щасливий Шевченко. Здебільшого 
сі статті - публіцистичні, критичні і бібліографічні - писані з нагоди якої-небудь 
Шевченкової дати, або якої нової публікації про Шевченка, і друкувалися в «Раді» 
(найбільше), «Світлі» і инш[их] українських виданнях. Автор поширює межі звичайної 
бібліографічної замітки до розмірів статті, вводячи ширші громадські мотиви або істо-
рично-літературні паралелі.

Стаття «Недбале виданнє» з нагоди видання «Кобзаря» редакцією «Кіевс[кой] 
Стар[ины]» в 1899 році має тепер вже історичний інтерес, але разом з тим вона пока-
зує читачеві, які вимоги ставили ще так недавно до видання Шевченковських творів. 
Виданнє ред[акції] «Кіевс[кой] Стар[ины]», від якого можна було б сподіватися якогось 
провіреного тексту, певних дат, певного розложення творів, не витримує критичних 
уваг С. Єфремова і свідчить разом з тим про те, що наспіла крайня пора дати україн-
ському читачеві повного «Кобзаря». Уміщена за сею статтею - «Пропала книга - книга 
знайшлася», з нагоди повного «нецензурного» «Кобзаря» 1908 року показує той настрій 
глибокого задоволення, який викликало се виданнє на Україні. Автор робить корот-

353  Л. А. [Лотоцький А. Л.]. [Рец.]: Сергій Єфремов. Шевченко. Збірка. В-во «Вік». Украинская 
жизнь. 1914. Кн. 5-6. С. 115-116. Згідно словнику псевдонімів О. Дея, ймовірно, це Антін Львович 
Лотоцький (1881-1949) (Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI-XX ст.). Київ 
: Наукова думка, 1969. С. 498). В цей період він, історик і педагог, займався літературною працею - у 
1913-1914 рр. опублікував статтю «Тарас Шевченко в німецьких перекладах» (див.: Герасимова Г. П. 
Лотоцький Антін Львович. Енциклопедія історії України. Т. 6: Ла-Мі. Київ : «Наук. думка», 2009. URL: 
http://www.history.org.ua/?termin=Lototsky_A).



353353

3.3. Сергій Єфремов як співтворець Шевченківського комемораційного канону

кий перегляд видань Шевченкових творів та нагадує про те відношеннє, яке вигонило 
«Кобзаря» навіть з Галичини. Агітація клерикальних і реакційних кругів справила 
своє вражіннє в Росії багато сильніше, і в 1912 році на «Кобзаря» знов упала заборо-
на - «Знов пропала книга». За сею статтею йде - «Клерикали проти Шевченка» - про 
поновлену ворожнечу до Шевченкової творчости в Галичині. Таким чином, бачимо, що 
автор розкладає статті в своїй книжці ґрупами, коли знаходить в них скілька спіль-
них моментів. Так само окрему ґрупу становлять - «Шевченко в світлі офиціяльної 
критики», «Поет і жандарм»; подіями останніх часів перенято статті «По людському», 
«Нечуваний ювилей», «Щасливий Шевченко»; инші статті - здебільшого критичні на-
риси про Шевченка (окрім «Шевченко й українське письменство», «Просвітні заходи 
Кирило-Мефодіївського брацтва» і «Про пам’ятник Шевченкові»). В критичних нари-
сах С. Єфремов дає освітленнє цілому ряду тем з Шевченкової творчості: маємо ха-
рактеристику Шевченка, як апостола правди, виясненнє мотиву всепрощення, аналіз 
«Посланія», психольоґічний нарис духового перелому 1843-1845 року, статтю про вплив 
неволі на душу поета і характеристику особи Шевченка на основі його щоденника.

Вся збірка статей дає образ літератури до Шевченка, характеристику самої твор-
чості поета і відношення до нього в минулому та за наших часів; треба признати її 
поважною вкладкою в нашу убогу шевченковську літературу з тої причини, що автор 
дуже добре знає біоґрафію поета, цікавиться дотичними матеріялами і має сам ясний 
погляд на творчість Шевченка. Статті призначалися для ширшої публіки, отже робити 
з тих тем наукові розвідки не входило в завдання автора, але оскільки автор орудує 
широкою лектурою, знаннєм всього шевченкового біоґрафичного, критичного і історич-
но-літературного матеріялу, має певні погляди і виразно їх висловлює, остільки ся 
збірка має і науковий інтерес»354.

Взірцем популярізації біографії Кобзаря, форми, яка була б затребува-
на в 1910-ті рр. масовою аудиторією, може слугувати праця С. Єфремова «Тарас 
Шевченко, життя його та діла» (витримала три видання)355. 

«Скрізь тепер на Україні - і по городах, і по селах та хуторах, як роблять мані-
фестації, то носять портрет Шевченка з написом - «Борцеві за волю». А то ще збира-
ють гроші на пам’ятник Шевченкові. Так шанують і пам’ятники становлять тільки 
великим людям, що вславились по світі чимось дуже добрим: чи то працею якоюсь на 
громаду, чи хистом, чи розумом своїм, який повернули вони на добро людське. Ото й 
про Шевченка, хто не знає, часто питаються люде - а хто ж був отой Шевченко? Що він 
такого зробив, чим був великий та чим уславився, що так його люде згадують? От про 
це ми й хочемо розказати в оцій книжечці»356, 

- розпочинає свою історію життя Кобзаря Єфремов. З перших рядків перера-
ховує він усі на той час найбільш популярні форми комеморації на пошану поета, 
як-то: маніфестації, портрети, збирання коштів на пам’ятник. Потім викладає го-
ловні факти біографії Шевченка, детально зупиняється на його участі в Кирило-
Мефодієвському товаристві та перебуванні на засланні. І далі пояснює читачу з 

354  Ніковський Ан. [Рец.]: Сергій Ефремов. Шевченко. Збірка. Видавництво «Вік». К., 1914 р. Ст. 
263. 16°, ц. 1 карб. Україна. 1914. Кн. 2. С. 115-116.

355  Єфремов С. Тарас Шевченко, життя його та діла. Видання третє. Серія життєписів № 25. 
Товариство «Просвіта» у Київі. Київ : Друк. Т-ва «Час», 1917. 56 с., з портр. Републікація: / Єфремов С. 
Personalia: Публіцистика 1899-1917 років: «Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, 
рецензії, полеміка): в 2-х томах / Упорядник С. Г. Іваницька. Т. 2. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 
2018. Далі цитуємо за цим виданням.

356  Єфремов С. Тарас Шевченко, життя його та діла. С. 370.
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народу, в чому ж полягає непроминальна роль Шевченка як письменника. 
«Були у нас і до Шевченка письменники, що писали про наш народ і його мовою. 

Так - Іван Котляревський з Полтави написав гарну поему «Енеїда», в якій неначе ста-
рих троянців та латинців змалював наших таки людей, а в «Наталці-Полтавці» він 
вже просто обернувся до нашого побуту. Так - Артемовський-Гулак в образі Рябка-
собаки змалював нещасного кріпака під панською невблаганною рукою. За ними пі-
шов Гребінка, що писав по-нашому чудові приказки чи байки, а Квітка-Основ’яненко 
своїми повістями з народного життя попередив усі письменства на світі. Деякі гарні 
письменники були у нас і опріче найменованих, та ніхто не повершив Шевченка, ніхто 
так гарно та розумно не писав, як він»357. 

«Уся сила і вся краса нашої мови тільки йому одному одкрилася», - говорив 
Куліш над труною Шевченковою. Головну заслугу Шевченка Єфремов бачить у 
тому, що народну мову він перетворив на мову високої літератури: 

«А вже як Шевченко почав по-українському писати, то і наші, й чужі люде поба-
чили, що це вже не играшки, що не пуста річ, а сила велика таїться в народному слові 
та що народ наш здатний створити письменство неабияке. З творів Шевченкових по 
всьому світі довідались про Україну та про український народ; з творів Шевченкових 
ми всі вчимося любити рідний край і тепер письменники наші вже зовсім свідомо пра-
цюють коло рідного письменства, бажаючи росказати народові його мовою все, що йому 
треба знати. Отже значить не хто, як Шевченко, виніс наше письменство на таку висо-
чінь, де воно стає поруч і нарівні з письменствами інших освічених народів»358. 

І в цьому з ним не можуть не погодитися сучасні знавці літератури.
Тарас Шевченко у Єфремова - поет із народу і поет народний. Це для нього аксі-

ома:
«Любивши рідний край свій, Шевченко в йому найдужче любив простий трудя-

щий люд, народ, усіх найменших найпослідущих, кому так гіренько в світі буває жити. 
Бідолашня покинута покритка, нещасне байстря бездоглядне, сиротина, безродна, невіст-
ка під тяжкою свекрушиною рукою - от за кого заступався Шевченко, от про чиє горе розка-
зував він людям та навчав не робити їм лиха»359. 

Любов до простолюду й до України - ключові мотиви поезії Кобзаря в баченні 
Єфремова. Наголошував Єфремов і на соціальних мотивах поезії Шевченка («корінь 
усього лиха для свого часу Шевченко бачив у неволі, в пануванні однієї людини над 
другою»). Шевченко у Єфремова - людина, відкрита усьому світові: «Але люблячи най-
більш своє рідне, Шевченко ніколи й чужого не гудив через те тільки, що воно чуже. 
І до народів чужих він не носив у своєму великому серці зненависти, як і до людей»360. 
Зупинився публіцист і на розумінні Шевченком української історичної минувшини.

Наприкінці розглянутої книжки Єфремов недвозначно сформулював потребу 
формування спільної колективної пам’яті про Шевченка як поета народу й нації, пере-
лічив наявні модерні форми комеморації, ефективні на організаційному й політично-
му етапах реалізації «українського проекту»: 

«І на Україні таки пам’ятають про славного Кобзаря українського та його діла: ймен-

357   Там само. С. 395.
358  Там само. С. 395.
359  Там само. С. 397.
360  Там само. С. 403.
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ня його навіки невмируще зробилось і ради його, на спомин про Шевченка, і тепер наро-
долюбці дбають про добро для народу. Йменням Шевченка, наприклад, часто у нас нази-
вають такі товариства, що стають до праці на користь рідного народу. Так, у Львові (город 
це такий у Галичині, за кордоном, де живуть наші ж таки люде) єсть «Наукове Товариство 
імені Шевченка», що багато працює, науку рідну розробляючи. В Петербурзі знов єсть дру-
ге «Товариство імені Шевченка», що виховує своїм коштом бідних українців, які забились 
на далеку чужину за наукою, та не мають за віщо вчитись. Навіть в Америці, за морем-оке-
аном, єсть такі товариства, на спомин про Шевченка засновані, бо й там живе наших лю-
дей не трохи, що пам’ятають свого найбільшого поета. Та й наша «Просвіта», що дбає про 
зрозумілу нашому народові науку й що оцю книжечку видала, теж заснована на пам’ять 
про Шевченка. І багато «Просвіт» заводять у нас тепер, уквітчуючи їх там само іменем 
Шевченка»361.

Єфремов також акцентує, що такі люди, як Шевченко, що «працюють на людську 
користь, себе забуваючи», заслужили собі пам’ятників - «і тих, що в серцях людських 
зростають, і тих, що пишаються на майданах по великим городах. Ці люде великі варті 
того, щоб вічно про їх пам’ятати, читаючи їхні твори, - та не тільки пам’ятати, а й роби-
ти так, як вони навчали». Універсальні цінності, які формулює Єфремов у фінальних 
рядках свого тексту, це «правда» і «щастя». 

Як уявляється, ця невеличка брошура в 56 сторінок - неперевершений взірець 
популярізаторської літератури початку ХХ ст., що поєднував документальність, пал-
ку захопленість автора своїм героєм і прекрасну, чисту, виразну українську мову. 
Єфремовський текст ідеально слугував цілям комеморації і водночас може розгляда-
тися як історичний документ доби.

У 1920-х рр. однією з популярних форм публікацій стали шевченківські збірники, 
перший з яких видано 1921 р. (за ред. В. Григорука і П. Филиповича). «Шевченківський 
збірник» 1924 р. (до 110-і річниці від дня народження поета) було заплановано як ака-
демічний щорічник. П. Филипович, його одноосібний редактор, намагався надати ви-
данню суто наукового характеру. У статті С. Єфремова «На нерівних позвах (Шевченко 
і самодержавіє)»362 йшлося про ставлення поета до влади. У 1920-ті рр. С. Єфремов опу-
блікував також ще декілька змістовних шевченкознавчих праць, дві з них у збірни-
ку «Шевченко та його доба»363. Спираючись передусім на історико-біографічний метод, 
С. Єфремов співвідносив особистість свого «героя» з культурно-історичним та суспіль-
но-політичним середовищем, в якому той перебував. За редагуванням С. Єфремов та 
з його коментарями в 1927-1929 рр. вийшло також два томи повного зібрання творів 
поета364.

Як зауважує Сергій Білокінь, у ХХ ст. піднесення українського культурно-наці-
онального руху проходило передусім по лінії шевченкознавства. В період боротьби за 
суверенність України (1917-1921 рр.) найвидатніші українські гуманітарії студіювали 
спадщину Шевченка, переймались його ідеями. Чимало чільних діячів Центральної 
ради були шевченкознавцями. «Симетрично до цього большевицький терор спрямо-

361  Там само. С. 405.
362  Єфремов С. На нерівних позвах. (Шевченко і самодержавіє) / Шевченківський збірник. Київ, 

1924. Т. 1. С. 9-17.
363  Єфремов С. Поет і плантатор / Шевченко та його доба. Харків, 1925. Зб. І. С. 80-98; Єфремов 

С. Епілог до Кирило-Методієвської справи / Шевченко та його доба. Київ, 1926. Зб. ІІ. С. 154-158; 
Єфремов С. Спадщина Кобзаря Дармограя. Україна. 1925. № 1-2. С. 10-23.

364  Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів / ред. С. Єфремов. Київ : Держвидав України. Т. 4: 
Щоденник. 1927. VІІІ, 786 с.; Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів / ред. С. Єфремов. Київ : Держвидав 
України. Т. 3: Листування. 1929. ХІV + 1002 с.
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вувався в першу чергу саме проти цих шевченкознавчих студій як серцевини націо-
нальної культури»365. Дослідник звертає увагу на те, що в радянському виданні «Тарас 
Шевченко. Бібліографія літератури про життя і творчість (1839-1959) (Київ, 1963. Т. 
1-2), жодним словом не згадано про С. Єфремова, щоправда, як і про інших відомих 
знавців творчості Шевченка, що були або репресовані, або емігрували366. Ця неспра-
ведливість виправлена частково в новітньому виданні «Історична Шевченкіана: біблі-
ографічний покажчик»(Київ, 2016. 576 с.)367.

Спроби концептуальної переоцінки шевченкознавчого доробку С. Єфремова були 
здійснені за кордоном після завершення Другої світової війни. Одним із перших на-
магався побороти єфремовський «культ Шевченка» Віктор Петров, який у 1946 р. у 
відгуку на книгу П. Зайцева писав: «В 20-30 рр. шевченкознавство ще виразно збері-
гало той народницький напрямок, який надав йому на початку теперішнього століття, 
перед першою світовою війною, Сергій Єфремов. Дуже цікаво, що навіть в наступний 
період, навіть після року 1929, в умовах розгорнення жорстокої політичної боротьби 
проти «єфремовщини», вплив Єфремова на шевченкознавство не тільки не послаб, а, 
навпаки, зберігся непорушним. Характерно й те, що ті ж саме автори, які прокляму-
вали себе принциповими й непримиренними противниками «єфремівщини», в своїх 
працях дуже мало відійшли від тез і концепцій, виголошених Єфремовим». За словами 
В. Петрова, слідом за Єфремовим вони твердили про демократизм Шевченка, визнача-
ли Шевченка як «борця з кріпацтвом», підкреслювали в Шевченкові його «мужицтво», 
кріпацьку його суть і життя Шевченкове описували як «похмуре-чорне». С. Єфремов 
тезу про демократизм Шевченка висловив 1911 р. у статті «з типовим для тих часів і 
для стиля самого Єфремова культовим заголовком» - «Апостол правди». «Шевченко, - 
писав Єфремов, - був першим і найдужчим поетом нового напрямку - отого свідомого 
демократизму й політичного радикалізму» (С. Єфремов. Шевченко. Збірка. К., 1914, ст. 
15). «З цією політичною характеристикою Шевченка як демократа Єфремов поєднував 
одночасно соціяльну характеристику його як кріпака». Єфремов нібито разом з тим 
формулював тезу, що українська література - це «традиційно мужицька література, а 
Шевченко - мужицький поет». В. Петров наполягав, що в шевченкознавстві «народ-
ницька концепція зберегла непохитно свій авторитет» і після революції 1917-1921 рр. 
і звертав увагу на те явище, що характеристика Шевченка, виголошена Єфремовим 
р. 1911, залишилася канонічною навіть для тих авторів, які репрезентували протилеж-
ний літературознавчий напрямок (як приклад, наводить написану з марксистських 
позицій книжку А. Річицького «Тарас Шевченко в світлі епохи (Публіцистична роз-
відка)», що вийшла першим виданням 1923 р. і другим 1925 р.). Цю оцінку В. Петров 

365  Білокінь С. Репресовані шевченкознавці. Міжнародна науково-практична конферен-
ція, присвячена 85-річчю Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка. К.: ТОВ 
«СІТІПРІНТ», 2013. 188 с. С. 36.

366  Також було вилучено інформацію про такі постаті, як Дмитро Антонович, Любов Арасимович, 
Леонід Білецький, Павло Богацький, Олександер Бузинний, Іван Брик, Осип Гермайзе, Святослав 
Гординський, Михайло Грушевський, Зиновій Гуревич, Володимир Державин, Володимир Дорошенко, 
Дмитро Дорошенко, Сергій Єфремов, Павло Зайцев, Богдан Лепкий, Олександер Лотоцький, Григорій 
Лужницький, Лука Луців, Євген Маланюк, Володимир Міяковський, Андрій Ніковський, Євген Юлій 
Пеленський, Андрій Річицький, Степан Сірополко, Роман Смаль-Стоцький, Степан Смаль-Стоцький, 
Теоктист Сушицький, Константин Чехович, Микита Шаповал (Кравців Б. Остракізм у шевченкозна-
вчій бібліографії. Сучасність. 1964. № 3 (39); Кравців Б. Остракізм у шевченкознавчій бібліографії / 
Кравців Б. Зібрані твори. Том ІІ. Статті. Нью-Йорк: УВАН, 1980. С. 173-190. Кравців Б. Відбитка з 
журн. «Сучасність» (1964. Ч. 3 (39). С. 8-11; Білокінь С. Репресовані шевченкознавці… С. 17-18).

367  Історична Шевченкіана: бібліогр. покажчик / Ін-т історії України НАНУ; Нац. іст. б-ка 
України; упоряд.: Н. Г. Вощевська та ін.; наук. ред., авт. вступ. ст. Г. В. Боряк; наук. консультанти: 
О. П. Реєнт, І. І. Колесник, В. С. Шандра. Київ, 2016. 576 с. Згадки про Єфремова С. - див. позиції: 20, 
35, 236, 433, 854, 1518, 1606, 1847-1849, 2786, 3462, 3886, (4031-4034).
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поширює й на написаний Іллею Стебуном біографічний нарис Шевченка, яким від-
кривався академічний збірник «Пам’яті Тараса Шевченка. Академія Наук УССР, 
1939», бо «в основу нариса лягла вже відома нам єфремівська теза про Шевченка як 
поета-демократа, характеристика Шевченка як борця за визволення селянства і за-
гальна, з того ж таки народницького єфремівського джерела успадкована тенденція 
змальовувати життя поета в похмуро-чорних тонах». В. Петров, який на початку 1920-х 
рр. спілкувався з М. Зеровим й колом «неокласиків» та вважав необхідним оновлен-
ня методологічних канонів українського літературознавства, підкреслював, що перед 
шевченкознавством 1920-30-х рр. стояло завдання: звільнитися від традицій і схем на-
родницького традиціоналізму в шевченкознавстві і, покінчивши з культовим ставлен-
ням до Шевченка, перейти до створення нового наукового напрямку. Тим більш, у цей 
період уже накреслювалася лінія розмежування двох напрямків в шевченкознавстві: 
«традиційного-культового» й «наукового». Петров підкреслював, що О. Кониський, С. 
Єфремов, А. Річицький, В. Коряк були аматорами, журналістами, що «цікавилися, між 
іншим, також і питаннями шевченкознавства, оскільки ці питання входили в обсяг 
їх газетярської праці. їх шевченкознавчі вправи носили публіцистично-фейлетонний 
характер». Проблему він бачив у тому, що й надалі ця публіцистична схема була збе-
режена. У культовому періоді інтерпретації спадщини Шевченка він вбачав два етапи: 
«культовий народницький» і «епігонсько-народницький», також відокремлював «анти-
народницький напрямок в шевченкознавстві», репрезентований, на його думку, двома 
книгами, що були надруковані безпосередньо перед Другою світовою війною, - студія-
ми Павла Зайцева та Марієтти Шагінян368. Особливо дратувало Петрова єфремовське 
бачення долі Шевченка в засланні: на погляд Єфремова, Шевченко був «живцем похо-
ваний цілих 10 років у мертвому степу, за Каспійським морем, серед пісків та солонців» 
(ст. 119).

І все це невірно! Сантиментальна фальш! Ігнорування фактів. Незнання фактів. 
Небажання рахуватися з фактами. Ілюзії дешевого й банального ліберального опози-
ціонерства. Єфремов бачив тільки муштру, ненароджені твори, повільне погасання, 
живцем поховану людину, ґратами обставлену Шевченкову душу». І протиставляє цій 
візії тези й факти з книги П. Зайцева: «Шевченкове життя повне було змісту, Шевченко 
за одну зиму, проведену на Кос-Аралі, «написав мало що менше, ніж за перші шість ро-
ків своєї творчости, а взагалі - четверту частину своїх творів щодо їх числа»369.

Зі значно більшою симпатією й розумінням особливостей часу, в якому творив 
С. Єфремов й завдань, які стояли перед ним як українським публіцистом й критиком, 
писав Ю. Бойко. Говорячи про нього як популяризатора й дослідника Кобзаря, Бойко 
цитує відому єфремовську фразу, що «важко з Шевченком розлучатись, раз почавши 
про нього говорити», підкресливши, що Єфремов не розлучався з великим поетом про-
тягом усього свого творчого життя: 

«Шевченко так глибоко ввійшов у свідомість Сергія Олександровича, що став не-
від’ємною часткою, інтимною складовою частиною його «я». Пишучи про нашого Кобзаря, 
дослідник завжди захоплювався, палахкотів натхненням і спромагався проникнути в свя-
тая святих душі поетової, збагнути головні психологічні спонуки, які керували Шевченком 
у житті і в творчості. Єфремов перший розкрив для українства велич Шевченка на пов-
368  Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства (З приводу книги П. Зайцева 

«Життя Тараса Шевченка», Львів, 1939) / Петров В. Розвідки: [в 3 т.] / упоряд., передм. та прим.: В. 
Брюховецький. Київ : Темпора, 2013. Т. 2. С. 750-756, 759.

369  Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства (З приводу книги П. Зайцева 
«Життя Тараса Шевченка», Львів, 1939). С. 760-761.
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ний зріст... Дореволюційні писання Єфремова на шевченківські теми слід було б назвати 
«боротьбою за Шевченка». Це справді боротьба проти перекручень літературної спадщини 
великого поета, проти плюгавлення його постаті представниками чорної реакції всіх ґатун-
ків» 370.

Ю. Бойко звертав увагу на «міцний полемічний талант» Єфремова, на той факт, 
що Єфремов, хоча й «не вважав за доцільне поборювати культ Шевченка, але хотів на-
дати цьому культові глибшого змісту і в статті «Живе слово» (1911 р.) виставляв бажане 
за дійсне...» 371. «Апостол правди» - в позитивному сенсі узагальнює Бойко єфремовське 
розуміння місії Тараса Шевченка372. 

У діаспорі про С. Єфремова-шевченкознавця також докладно писали Петро 
Одарченко 373 та Марія Овчаренко 374. Григорій Грабович про сприйняття постаті 
Т. Шевченка С. Єфремовим говорив 1976 р.: «Тут видно стрижень романтичної мис-
лі, починаючи від Гердера та німецьких романтиків й переходячи через переформу-
лювання слов’янських романтиків (яких годі перелічити: Бродзінського, Мохнацького 
і Доленгу-Ходаковського, Жуковського, Пушкіна і Гоголя, Костомарова, Шевченка і 
Куліша). ... як і для вищезгаданих романтиків, для Єфремова принцип народності ві-
діграє першу роль...» 375. 

Стосовно стану вивчення та осягнення творчості Кобзаря в посткомуністичній 
Україні, вчений був налаштований вельми критично, про що відверто висловився в 
збірці вибраних шевченкознавчих есе (2000 р.), написаних у різних методологічних і 
теоретичних ключах та жанрових формах (від деконструктивного прочитання «малого» 
тексту і порівняльно-типологічної спроби окреслення «символічної автобіографії» - до 
програмових і полемічних рецензій):

«Коли процес стереотипізації колективний і в остаточному підрахунку неминучий, 
тобто системний, то його поодинокі імпульси та заходи аж надто конкретні... та приземні. 
Найпоширенішим і, мабуть, найшкідливішим для загального духовного рівня є відверта й 
зазвичай безкарна спекуляція Шевченковим іменем. Спекуляція по всій гамі - від політич-
ної ура-патріотичної кон’юнктури до комерції та агресивної і чудернацької лженауки…» 

Водночас Г. Грабович висловлює сподівання, що оновлення таки настане і 
найістотніше в цьому процесі - це питання читача. «Це - базисне питання публіки, 
ауди торії, без якої дискурс немислимий. Великою мірою яловість ритуально-показо-
вого спілкування з Шевченком коріниться якраз у тому, що воно не враховує діалогу з 
читачем/глядачем, а оформлюється як суцільний і здебільшого демагогічний монолог. 
Але життя диктує свою правду: публіка відновлюється, омолоджується, і, гадаю, нові 
критерії та нове світобачення таки закріплюються. Бо навіть коли істеблішмент непо-
рушний і інституції маложиттєздатні, а новий канон знову тягне на догму (це, зрозумі-

370  Бойко Ю. Тарас Шевченко в насвітленні Сергія Єфремова. Український історик. 1980. № 1-4. С. 45. 
371  Бойко Ю. Тарас Шевченко в насвітленні Сергія Єфремова. С. 45. 
372  Там само. С. 46. 
373  Одарченко П. В. Тарас Шевченко в працях С. Єфремова (до 170-річчя з дня народження 

Т. Шевченка). Визвольний шлях. 1984. № 3. С. 319-325; перевидано: Одарченко П. В. Тарас Шевченко 
і українська література: Зб. ст. Київ : Смолоскип, 1994. С. 170-178.

374  Овчаренко М. Сергій Єфремов як літературознавець. Записки НТШ. Праці іст.-філософічної 
секції: Збірник на пошану українських учених, знищених большевицькою Москвою. ЗНТШ. Т. CLXXIII. 
Париж; Чикаго, 1962. С. 127-184.

375  Див.: Грабович Г. Сергій Єфремов як історик українського письменства / Грабович Г. До істо-
рії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. Київ : Основи, 1997. С. 421. Уперше виголо-
шено в Українській Вільній Академії Наук (США) на конференції, присвяченій століттю народження 
Сергія Єфремова, 17-18 квітня 1976 р. Публікація тексту: Сучасність. 1976. № 10. С. 52-61.



359359

3.3. Сергій Єфремов як співтворець Шевченківського комемораційного канону

ло, загальна тенденція, але в нашому суспільстві для цього є особливі історичні причи-
ни), можливість вільного спілкування з читачем більше ніж компенсує ці негаразди». 
Щоправда, єфремовський погляд на Шевченка уявляється гарвардському вченому 
безнадійно застарілим, про що свідчать такі рядки: «І навіть коли імпліцитний читач 
більшості новітніх шевченкознавчих праць якось зафіксований у духовно-інтелекту-
альному просторі, який міститься десь між Єфремовим і соцреалізмом, це не вимірює 
реального, нового читача»376.

І все ж таки з історичної перспективи слід визнати, що в 1900-ті-1910-ті рр. Сергій 
Єфремов був одним із найбільш успішних і енергійних популяризаторів творчості 
Шевченка, брав найактивнішу участь у оновленні Шевченкового комеморативного 
канону, а в 1920-ті зробив непроминальний внесок в академічне шевченкознавство. І 
навряд його працю на цьому полі можна вважати безнадійно застарілою, а висловлені 
ним міркування щодо природи й спрямованості Шевченківської творчості архаїчними. 
У будь-якому випадку це - важлива частина національної культурної спадщини, штуч-
но вилученої з читацького репертуару за часів тоталітарного режиму. Чекають свого 
перевидання, коментування й вивчення деякі дрібніші єфремовські твори з дореволю-
ційної шевченкіани, а також доробок 1920-х рр.

376  Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо (З проблематики символічної автобіографії та су-
часної рецепції поета). Київ : Критика, 2000. С. 14-15. В координатах постмодерну розглядає також 
проблему О. Забужко, яка вважає, що кожен дослідник, який сьогодні займається Шевченком, «без пе-
ребільшення фатально зобов’язаний насамперед визначитися в координатах традицій дотеперішнього 
шевченкознавства», при цьому він повинен вдатися до «розквитання з інтелектуальною спадщиною 
нашого колоніального минулого» (Див.: Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського 
аналізу. Київ : Факт, 2006. 148 с.).
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4.1. Михайло Драгоманов як «значущий Інший»  у світосприйманні ...

4.1. Михайло Драгоманов як «значущий інший» 
у світосприйманні Сергія Єфремова

 (1890-ті - 1920-ті роки)

Постать видатного вченого, політика, публіциста, видатного національного 
мислителя «українського ХІХ ст.» Михайла Петровича Драгоманова (18 (30) вересня 
1841 р., Гадяч, Полтавська область - 20 червня (2 липня) 1895 р., Софія, Болгарія)1 
є надзвичайно вагомою в системі символічних цінностей ліберально-демократичної 
партійної еліти Наддніпрянської України початку ХХ ст. Активна громадська й ви-
давнича діяльність, плідна наукова творчість, оригінальні ідеї в царині політичних 
та соціальних наук привертали до М. Драгоманова українську молодь, перетворив-
ши його на кумира покоління 1890-1890-х рр. М. Драгоманов «започаткував контр-
дискурс, що тепер живив чуття національної ідентичності»2. 

Одним із найбільш уважних читачів та відданих пропагандистів драгоманів-
ських ідей був Сергій Єфремов. Драгоманівський «слід» у творчому доробку та полі-
тичній діяльності Єфремова є надзвичайно виразним. Як писала знавець його твор-
чості, літературознавець Марія Овчаренко, «ліберальний націоналізм, забарвлений 
драгоманівським соціялізмом і демократизмом, захоплення українством, що вирвав-
шись із тісних рамок аполітичного українофільства, охоплювало щораз ширші об-
рії, відвели Єфремова від динамічного походу російського неомарксизму. Російські 
неомарксисти, чи, згідно з тодішньою назвою, економічні матеріялісти, у 90-их роках 
набирали щораз більшого розмаху в полеміці з лібералами-народниками і, ставля-
чи виразну програму й методи політичної роботи, уважалися проґресивнішими, чим 
притягали щораз ширші кола не тільки російської, але й української студентської мо-
лоді. Єфремов ніколи не увійшов у сферу марксистських впливів. Навпаки, він про-
тиставився їм від самого початку. Неонародництво із ліберальними кличами етичної 
соціології та філософією громадського альтруїзму було йому ближче, ніж догматич-
ний і безоглядний марксизм. Він усією душею засвоїв народницькі ідеї, і вони пра-
вили йому дороговказом у його громадській та публіцистично-літературній праці»3.

1  М. Драгоманов походив із родини дрібнопомісних дворян, нащадків козацької старшини. По 
закінченні Київського університету (1859-1863) викладав античну історію у цьому ж навчальному за-
кладі. Був активним членом Київської (Старої) громади. Восени 1875 р. мусив еміґрувати через пере-
слідування царської влади. Оселився у Женеві, де видавав збірники «Громада» (1878-1879 та 1882; 5 
випусків) - перший сучасний український політичний журнал, брошури українською та західноєвро-
пейськими мовами з метою познайомити українців з політичним, духовним та культурним надбанням 
Європи й водночас поінформувати європейську громадськість про «українське питання», як воно скла-
лося після Емського указу 1876 р. З 1889 р. працював викладачем Софійського університету (Болгарія). 
Автор праць «Исторические песни малорусского народа» (1874-1875, у співавторстві з В. Антоновичем), 
«Малорусские народныя предания и рассказы» (1876), «Нові українські пісні про громадські справи: 
1764-1880» (1881), «Політичні пісні українського народу 18-19 ст.» (1883-1885), «Шевченко, українофіли 
і соціалізм» (1879), «Историческая Польша и великорусская демократия» (1883), «Чудацькі думки про 
українську національну справу» (1891), «Листи на Наддніпрянську Україну» (1893); «Автобіографічної 
замітки» (1883) та «Добавлення» до них (1889); залишив мемуари - «Австро-руські спомини. 1867-1877» 
(1889-1892).

2  Див.: Шкандрій М. В обіймах імперії. Російська і українська літератури новітньої доби. Київ 
: Факт, 2004. С. 293. Дослідник зауважує, що російська гегемонія в імперії, на думку М. Драгоманова, 
ніколи не була тотальною і завжди була вразливою; підпорядкований етнос у будь-якій історичній 
ситуації знаходив спосіб кинути їй виклик і підточити її. Він також вбачає в різноманітному доробку 
Драгоманова «передчуття» інтелектуальних пошуків другої половини ХХ ст.: «Властиві цьому укра-
їнському вченому рішучий намір видобути поневолений голос і вільне оперування уявленнями про 
гібридність культур провіщають деякі ідеї постколоніальної теорії, так само, як заявлені в його працях 
розвиток та розширення романтичних націоналістичних поглядів провіщали постмодерністську непев-
ність і невизначеність» (С. 297).

3  Овчаренко М. Сергій Єфремов як літературознавець. Збірник на пошану українських учених, 
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І. Гирич, аналізуючи чинники формування світогляду С. Єфремова, зазначає, 
що він та його товариші, які гуртувалися навколо видавництва «Вік», були цен-
тристами, сповідували «культурний націоналізм» О. Кониського і «свободаристські 
європейські гасла» М. Драгоманова4. Дослідник відзначає своєрідність політичних 
поглядів Сергія Олександровича: «С. Єфремов соціалізм розумів як вирішення 
проблеми селянського малоземелля при збереженні приватної власності, як звіль-
нення економіки від пут рудиментів феодальної системи, пов’язаної з царським 
пануванням над Україною. Соціалізм С. Єфремова був соціалізмом європейського 
типу, який не мав жорстко регламентованих обмежень соціал-демократичної іде-
ології в тоталітарних принципах РСДРП. Він не визнавав класового сектантства, 
нацьковування різних верств суспільства одна на одну згідно з класовими уяв-
леннями про різні соціальні інтереси різних станових груп»5. Звучить така теза 
надзвичайно актуально, бо й тепер в українському соціумі точаться дискусії щодо 
адекватної моделі реформ, а речники громадянського суспільства висловлюються 
за поєднання принципів соціально орієнтованої ринкової економіки й цінностей 
ліберальної демократії, зміцнення позицій середнього класу, ефективну протидію 
люмпенізації широких верств населення. І, хоча між минулим і сучасним існують 
майже непоборні межі, все ж було б доцільним звернути увагу на єфремовську (а 
по суті - драгоманівську) формулу синтезу соціальної й національної складової в 
українських програмових постулатах. 

Стосовно визначення майбутнього державного статусу України, І. Гирич за-
уважує, що й В. Антонович, і М. Драгоманов прагнули до самостійності України, 
отже, «попри різницю у поглядах М. Драгоманов був не антиподом В. Антоновича, 
а його спільником. Різнилася лише тактика - мета залишалася спільною». 
Аналізуючи відому полеміку М. Драгоманова з Б. Грінченком, дослідник прихо-
дить до висновку: «Попри слушність багатьох влучних зауваг М. Драгоманова, 
треба визнати, що більшу рацію на далеку перспективу мав не він, а старогрома-
дівці-політики В. Антонович і О. Кониський та молоді громадівці Б. Грінченко, І. 
Липа, М. Коцюбинський, які вважали, що соціальне питання не може вирішувати-
ся раніше за національне»6.

Простежимо на матеріалах публіцистики й мемуарів С. Єфремова формуван-
ня образу М. Драгоманова як «значущого Іншого». Важливо, що в даному випад-
ку факт особистого знайомства двох видатних діячів українства відсутній, факт 
обопільного листування - теж. Коли М. П. Драгоманов був уже метром, визнаним 
ідеологом і публіцистом, С. О. Єфремов лише шукав свій шлях. Але тривкий ду-
ховний зв’язок між цими особистостями безперечно існував. Знаменно, що й деякі 
сучасники вбачали майбутнє місце молодого С. О. Єфремова в ієрархії знакових 
постатей модерного національного руху поряд із Драгомановим. Так, ми вже ци-
тували Є. Х. Чикаленка, який у листі 1903 р. до Сергія Олександровича прогнозу-
вав: «... на Вас лежить велика місія. Ваше ім’я має стояти поряд з Драгомановим, 
Франком, у Вас для цього є всі дані»7. Для самого ж С. О. Єфремова Драгоманов 

знищених большевицькою Москвою / Ред. М. Овчаренко. Париж ; Чикаго : Накладом Осередку праці 
НТШ в Чикаго, 1962. (Записки НТШ / Іст.-філософ. секція; т. 173). С. 131-132.

4  Гирич І. Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ - початок ХХ ст.): 
Монографія. Київ : Український письменник, 2014. С. 22.

5  Там само. С. 22.
6  Там само. С. 274, 344. Щодо сутності полеміки Б. Грінченка та М. Драгоманова див. також: 

Шкандрій М. Назв. праця. С. 295-296, 298-301. 
7  Є. Чикаленко,  С. Єфремов. Листування. 1903-1928 роки. С. 36.
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був тим «значущим Іншим», під плином ідей якого сформувалися в значній мірі 
його політичний світогляд, етичні заповіді, естетичні канони. Загалом образ 
М. П. Драгоманова, як і творчість Т. Г. Шевченка й міф Кирило-Мефодіївського 
братства, були необхідним елементом у формуванні ідеології української лібераль-
но-демократичної партійної еліти початку ХХ ст.8. 

Спираючись на міждисциплінарний підхід, в контексті теоретичних конструк-
цій «соціології знання», розглянемо взаємозв’язок постатей М. П. Драгоманова та 
С. О. Єфремова. Домовимося спочатку щодо термінів. Термін «значущий Інший» 
(significant Other) введено у науковий обіг в 30-х рр. ХХ  ст. американським психіа-
тром Г. Салліваном. Поняття «значущого Іншого» набуло вжитку у значенні рефе-
рентної особи, що впливає на формування ідентичності суб’єкта, його поведінку та 
засвоєння певних соціальних і ціннісних орієнтацій. Також під «значущим Іншим» 
мається на увазі особа, що здійснила суттєвий вплив чи призвела до певних змін 
індивідуальності даного суб’єкта. 

Відповідно до концепції відомого філософа, соціолога, соціального психоло-
га Дж. Міда, поняття «узагальнений Інший» охоплює всезагальні цінності і стан-
дарти поведінки групи, яка формує у членів цієї групи індивідуальний Я - образ. 
Індивід у процесі спілкування ніби стає на місце іншого індивіда і бачить себе 
іншою особистістю. Це усвідомлення «узагальненого Іншого» розвивається через 
процес «прийняття ролі» і «виконання ролі». У історичних та політичних науках, 
на відміну від медицини, психології чи соціології, ці поняття вживані здебільшого 
у метафоричному сенсі, що не передбачає строгого дотримання їхніх первинних 
значень. Показово, що на думку сучасних філософів, «жодна з наявних теорети-
ко-методологічних позицій не може, використовуючи лише власні засоби, прийти 
до безсумнівного визначення Іншого як умови пізнання та комунікації». Тому не-
обхідно застосовувати інтегративний підхід, поєднуючи методологічні здобутки 
різних концепцій на підставі ідей загальноонтологічної первинності іншої особи, 
розрізнення аспектів застосування поняття «Інший» (термінологічний, змістовний, 
генетичний, функціональний) та аспектів виявлення іншості (емпіричний Інший, 
«Інший в мені», значущий Інший, «узагальнений» Інший), а також ідеї «засадни-
чості міжособової взаємодії»9.

З точки зору прихильників епістемологічного конструктивізму А. Шюца, 
Т. Лукмана, П. Бергера людина набуває статусу особи через соціалізацію, яка 
передбачає єдність внутрішнього саморозвитку та зовнішнього визнання. 
Формування особи відбувається через засвоєння людиною певних зразків поведін-
ки, стереотипів, знань, яке відбувається завдяки різним механізмам: «перейман-
ня-від-іншого», типізація, виховання, освіта та ін. Але в усіх випадках виняткову 
роль грають так звані «значущі Інші». Найважливіші функції «значущих Інших» 
- це активізація структури «Іншого в мені», формування «узагальненого Іншого» 
(образу суспільства) та надання недосвідченій людині форм знання, в яких оформ-
люється досвід10. «Конструювання дійсності», на думку соціологів, неможливе без 
«значущих Інших» - обмеженої кількості близьких і важливих для нас людей, ре-
альні чи уявні діалоги і взаємодія з якими (та й саме їхнє існування) дозволяє 

8  Аналіз праць, в яких відбилась рецепція ідей  і думок М. П. Драгоманова, див.: Круглашов  А. М. 
Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. Вид. 2-е. Чернівці : Прут, 2001. С. 18. 
Щоправда, думки С. Єфремова не стали предметом уваги автора монографії.

9  Див.: Даниляк Р. П. Концептуальні підходи до пізнавальної та комунікативної взаємодії Я 
та Іншого: методологічний аналіз: автореф. дис. … канд. філософ. наук: 09.00.02. Одеса, 2007. С. 16.

10  Див.: Даниляк Р. П. Назв. праця. С. 13.
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нам орієнтуватися в житті, усвідомлювати нашу значимість і місце в світі, оці-
нювати свої й чужі вчинки, наполягати на певних цілях і цінностях. Зрідка в 
наше життя вриваються нові «значущі Інші» - ті, що перевертають наше життя і 
асоціюються з новим його етапом, дозволяють переосмислити і розташувати більш 
переконливі віхи між новими «до» і «після», постають «провідниками по новій ре-
альності»11. До таких людей у випадку С. Єфремова належав М. П. Драгоманов. 
«Значущим іншим» М. П. Драгоманов був, вірогідно, також для М. І. Павлика, 
І. Я. Франка, П. Я. Стебницького, Б. О. Кістяківського…12 Але у кожного з них був 
«свій» М. П. Драгоманов, а коли враховувати зміну соціально-політичної кон’юнк-
тури - у кожного з них був «різний» М. П. Драгоманов для «різних потреб».

Психолог А. В. Петровський виокремлює вісім моделей «значущого Іншого». 
Перша - це «кумир», тобто «хтось, найбільш емоційно привабливий, обожнюва-
ний, незаперечно авторитетний, але той, що, можливо, не має при цьому скіль-
ки-небудь значимого інституціонального статусу»13. Згідно з цією моделлю, статус 
М. П. Драгоманова у візії С. О. Єфремова відповідає образу «кумира». 

Теоретики «соціології знань» твердять: «Моє минуле в моїй пам’яті, і хоча я 
не зможу відновити його у всій повноті, все одно це більше, ніж інший може ска-
зати про нього. Але це «краще знання» самого себе вимагає рефлексії»14. Індивід 
не в змозі надати сенс своєї біографії доти, доки той досвід, який зберігається в 
його свідомості, не стане «застиглим в пам’яті, як незабутня і визнана сутність»15. 
Тому мемуари Єфремова «Про дні минулі» (писані в липні 1920 - квітні 1921 р.) 
- не менш цінний «документ життя» щодо реконструкції його світогляду, ніж що-
денник або епістолярій. Згадуючи семінарське буття, С. О.  Єфремов свідчив в 
розділі дев’ятому «Літературні знайомости і спроби. початок «Віку». Кінець семі-
нарської кар’єри», що «жив…більше в світі ідей, між книжками, літературними 
інтересами переважно. Широкий і принадний то був світ, і приязно тяг він мене 
до себе»16. Автор ретельно відтворює власні первинний та вторинний етапи соці-
алізації, детально зупиняється на його чинниках (агентах), аналізує процес на-
буття української національної ідентичності, викликаючи в пам’яті «любі, дорогі 
тіні минулого» своїх «значущих Інших», підсумовуючи, що «не померли в нас, що 
нових дожили часів, їхні впливи, ті наслідки невмирущі їхнього життя, трудного, 
неспокійного. І образи їх ясні сяяли за темних часів лихоліття, і за теперішнього 
тьмяного переступного часу нуртування розбудженого життя, - нехай же сяяти-
муть і за яснішої будуччини...»17.

Своїх сучасників Єфремов сприймав по-різному, і це чітко відбилося в ме-
муарах. У соціальній реальності повсякденного життя знаходилися ті «Інші», з 

11  Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии зна-
ния / Перевод Е. Руткевич. Москва : Медиум, 1995. С. 254.

12  Різноманітний спектр сприйняття постаті й думок М. Драгоманова сучасниками подають спо-
гади про нього, авторами яких є Олена Пчілка, Ірина Антонович, Таїсія Михальчук, Софія Русова, 
Дмитро Овсянико-Куліковський, Іван Гревс, Володимир Дебогорій-Мокрієвич, Степан Ерастов, 
Михайло Павлик та ін. Упорядники зазначають: «Ми убачаємо в цих спогадах - за всієї їхньої суб’єк-
тивності - живе биття історичної істини, надзвичайно цінне й інформативно насичене джерело…» 
(Гриценко І. С., Короткий В. А. Закарбований у пам’яті / Михайло Драгоманов у спогадах / Уклали 
І. С. Гриценко, В. А. Короткий. Київ : Либідь, 2012. С. 29).

13  Петровский А. В. Трехфакторная модель значимого другого. Вопросы психологии. 1991. № 1. 
С. 7-18.

14  Бергер П., Лукман Т. Назв. праця. С. 52.
15  Там само. С. 113.
16  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі: спогади. С. 369.
17  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі: спогади. С. 387.
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якими він часто й інтенсивно взаємодіяв у ситуаціях віч-на-віч («моє коло»): у 1890-
ті рр. це був гурток молодих публіцистів, що групувався навколо О. Я. Кониського 
(В. М. Доманицький, В. Ф. Дурдуківський, О. Г. Лотоцький, Ф. П. Матушевський). 
На іншому полюсі реальності, були, у термінах «соціології знання», «вкрай анонімні 
абстракції, які за самою своєю природою ніколи не можуть стати доступними вза-
ємодії віч-на-віч…»18 (такими, з певною мірою умовності, щодо Єфремова можуть 
вважатися окремі відомі представники російської культури - М. К. Михайловський, 
М. Є. Салтиков-Щедрін, Г. І. Успенський, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, М. О. Добролюбов, 
М. В. Шелгунов, А. М. Скабичевський та українські автори - І. С. Нечуй-Левицький, 
І. Я. Франко, А. П. Свидницький, книжками яких юнак зачитувався). Найбільший та 
безпосередній вплив на формування суспільно-політичних поглядів Єфремова мали 
В. Б. Антонович, О. Я. Кониський, з початку 1900-х рр. - Б. Д. Грінченко. І все ж 
таки роль М. П. Драгоманова у «дозріванні» світогляду Єфремова була особлива. Це 
була роль «інтелектуала», «експерта, експертиза якого не є бажаною для суспільства 
в цілому», роль «людини знання», навколо ідей якої творився світ політики молодого 
С. О. Єфремова та усього «його кола», відбувався третій, передостанній рівень легіти-
мації отриманого «знання»19.

Перша виразна згадка в споминах про «значущого Іншого» - відгук Єфремова 
щодо оцінки М. П. Драгомановим документу наддніпрянців-молодогромадівців 
«Profession de foi молодих українців», опублікованого в галицькій газеті «Правда» 
в 1893 р. Як уявлялось Єфремову, останній у своїх нотатках - «Слівце з поводу 

“Profession de foi молодих українців”» (журнал «Народ», 1893, № 23, 24) - «досить су-
воро спиняється на цій спробі дати основи українського світогляду - і, звичайно, в 
його терпких увагах чимало рації». На відстані років у розділі восьмому мемуарів 
(«Кризис. Громада. Я стаю на дорогу») Єфремов зважується, нарешті, на заочну дис-
кусію зі своїм «кумиром»: 

«Одного тільки не знав, певне, він, - що це була перша спроба юнаків усвідомити 
собі життя й свої до нього обов’язки, … все-таки було дещо цінне в тому нашому символі 
віри, - а саме, віра в живі творчі сили нашого народу та ідеалістичне бажання служити 
йому. … І багатьох з нас ця дорога привела якраз туди, де стояв і наш суворий, але навче-
ний вже життям і досвідом критик, - вже й тоді, а надто потім, - наш спільний учитель. І 
тим більше, що за цим теоретичним ісповіданням віри починала ставати вже й практич-
на робота багатьох із нашої молодої громади на ниві, поки що, письменства та науки»20.

Друга суттєва згадка про Драгоманова пов’язана з сюжетом, присвяченим 
О. Я. Кониському. Знайомство з Олександром Яковичем відбулося у 1893-1894 рр.21, 
і Єфремов швидко зарахував себе до його стійких прибічників; починаючи з 1895 р. 
часто бував у Кониського, сам або з О. Лотоцьким. Єфремов в Олександрі Яковичу 
«бачив не тільки вчителя, а й особисто дорогу людину». 

«Пам’ятаю, що мене з перших же зустрічів з Кониським боляче вразили його гострі і, 
мені здавалось, несправедливі нападки на Драгоманова та Франка. Франка я вже знав 
добре і любив як письменника; Драгоманова знав менше, з старих його праць тоді читав 
я тільки передмову до повістей Федьковича, але його гострі статті, які випадком стрівав 
я в «Народі», викликали в мені палючу цікавість і надратовували, сказав би я, на той 

18  Бергер П., Лукман Т. Назв. праця. С. 58-60.
19  Там само. С. 205.
20  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі: спогади. С. 361.
21  Там само. С. 373.
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здоровий і пожиточний дух критицизму й аналізу, який мимоволі захоплює, хоча б з ним 
і не погоджувався. В усякому разі, ця постать мало мені тоді знана, і тоді вже мене дуже 
цікавила»22. 

Але в очах занадто категоричного Кониського це був «неук, невдаха, не-
здара і мало не провокатор»23. Єфремов швидко зрозумів, що Кониський платив 
Драгоманову та його послідовникам тією ж монетою, якою діставав з того боку, бо 
відгуки Драгоманова про Кониського були «так само гострі і - так само несправедливі 
або перебільшені». Єфремов опинився в ситуації конфлікту лояльностей, особистій 
прихильності «узагальненому Іншому» та ідейній відданості «значущому Іншому». 
Але той факт, що М. П. Драгоманов, вірогідно, виглядав з емігрантської далечини в 
очах молоді насамперед як ідеолог та теоретик, швидше шанована абстракція, ніж 
жива людина з її перевагами та недоліками, а невгамовний, відкритий до спілку-
вання О. Я. Кониський успішно грав роль організатора та інструментального лідера, 
колізія ця мала відносно безболісне вирішення. Єфремов пояснив для себе конфлікт 
лояльностей та переформулював його в конструктивному сенсі:

«Явна несправедливість тільки викликала була спершу незрозуміння і якось боля-
че різнула по серцю, а потім я почав вишукувати твори зганьбованих письменників, щоб 
самому перевірити те, що чув. І незабаром гострий розум Драгоманова в його давніх стат-
тях з «Вестника Европы» захопив мене цілком, читання революційних виданнів освітило 
ролю Драгоманова в історії визвольного руху взагалі…» Так «…на цьому пункті я цілком 
свідомо і рішуче розійшовся з своїм учителем в українстві, за якого вважаю Кониського, і 
запрохав на вчителів і його антагоністів. По кількох розмовах, в яких я вже міг опонувати 
Кониському на підставі перечитаного, ми взагалі якось перестали на цю дражливу для 
обох нас тему говорити, і ідейно я все більше схилявся до його супротивників. Але це не 
заважало мені додержати найкращих стосунків до Олександра Яковлевича, не вважа-
ючи на всю його нетерпимість на цьому пункті. Я не тільки не розійшовся з ним, як це 
зробило багато його колишніх прихильників, сходився все ближче, і мені здавалося, що 
й він до мене ставився цілком по-приятельському, як старий товариш, і якось незгода 
наша не порвала тих дружніх стосунків. Мабуть, він угадував мої почуття, бо щодо себе я 
ніколи не почував у його тієї нетерпимости, на яку нарікали часом люде»24. 

Хоча Єфремов відверто зізнавався, що йому більш до душі в громадських спра-
вах була «тверда, стримана принципіяльность Драгоманова», ніж схильна до так-
тичних компромісів натура Кониського. Знову ж таки - він усвідомив ситуацію і з 
психологічного боку: стосунки цих двох людей показували приклад того, що «дужі й 
міцні індивідуальности часто не терплять поруч себе так само дужих індивідуально-
стей і розходяться ворогами непримиренними». І Драгоманов, і Кониський обоє були 
«такими дужими індивідуальностями, але антиподами в поглядах і методах громад-
ської праці. Вони повинні були зустрітися на тому чи иншому пункті і, зустрівшись, 
- розійтись ворогами»25. Ця ворожнеча підсилювалась також полемікою народовства і 
радикалізму в Галичині й негативним сприйняттям Драгомановим політики «нової 
ери», натхненниками якої були з боку наддніпрянців В. Антонович і О. Кониський.

С. Єфремов присвятив Драгоманову чимало статей (див. додаток Б) 
(Драгоманов i Тургєнєв. Літературно-науковий вістник. 1902. Кн. 1; Відгуки 

22  Там само. С. 375.
23  Там само.
24  Там само. С. 377.
25  Там само. С. 376.
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з життя та письменства. Політична спадщина Драгоманова. Нова громада. 
1906. Кн. 6; М. П. Драгоманов. Биографическая справка. Украинская 
жизнь. 1912. Кн. 6);  начерки у газеті «Рада» - 1908 р. (Апостол правди і 
науки; Драгоманов і Єврейська справа; Короленко про Драгоманова), 1909 р. 
(Пам’яти М. Драгоманова; Політична спадщина Драгоманова), 1916 р. 
(Пам’яти М. Драгоманова), нотатки «Один з нездійснених планів Драгоманова 
(Замітка)». (Наше минуле. 1918. Кн. 3) та інші26. Деякі було передруковано 
2001 р. в ювілейному збірнику27. 

Єфремов долучився до полеміки між В. Богучарським і Б. Кістяківським 
з питання видання Драгомановим газети «Вольне слово» як органа Земського 
Союзу, виступив на шпальтах газети «Рада» (Коло Драгоманова. 1912; Нові ма-
теріали про «Вольное слово». 1914) та журналі «Украинская жизнь» (О том, что 
было и чего не было. 1915, № № 10-12).

Нову хвилю зацікавлення політичною спадщиною Драгоманова у середовищі 
ліберально-демократичної опозиційної еліти принесла з собою перша російська 
революція. У 1906 р. С. Єфремов на сторінках журналу «Нова громада» підкрес-
лював, що Драгоманов найбільше спричинився до популяризування української 
ідеї в Росії й на Заході Європи, називав його «людиною, що з усіх українських 
діячів найбільше для цього працювала, що - сміливо це сказати можна - життя 
своє цілком віддала на те велике діло» 28. Місію, виконану Драгомановим в емі-
грації, Єфремов розцінював як «поворотний пункт в історії розвитку української 
ідеї, а також політичної думки взагалі в Росії»29. Як надзвичайно своєчасне, вітав 
видане в 1905-1906 рр. в Парижі на кошти «українців-демократів» (значну части-
ну грошей надав Є. Х. Чикаленко) двотомне «Собрание политических сочинений 
М. П. Драгоманова» за ред. П. Б. Струве та з передмовою Б. О. Кістяківського. 
Вважав, що в роки першої російської революції ці праці можуть служити 

«невичерпаною криницею чистої, як сльоза, кришталево-ясної політичної нау-
ки, яка не то своєї ваги аж досі ще не втратила, а навпаки набула за наших часів як 
раз особливої свіжости. Перечитуючи блискучі, повні глибокого змісту та правдивого 
політичного розуму твори Драгоманова, здається іноді, що їх написано просто вчора 
й фарби на їх не встигли навіть ще злиняти, ні атрамент - висхнути, хоча деяким із 
їх на ділі десятки років віку. Лишаючи докладнішу оцінку політичної спадщини, як 
і взагалі характеристику Драгоманова, на потім, я тепер хочу сказати лиш кілька 
слів з приводу тих непорозумінь, що вже починають коло його славного ймення зби-
ратися»30.

Ці зауваження адресовані були насамперед Б. О. Кістяківському, діячеві за-
гальноросійського «Союза освобождения», видатному теоретику права й соціоло-

26  Републікація найбільш важливих праць здійснена у виданні: Єфремов С. Personalia: 
Публіцистика 1899 - 1917 років («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, поле-
міка): в 2-х томах. Т. 1 / Упорядник - С. Г. Іваницька. Запоріжжя-Херсон : Грінь Д. С., 2016. С. 204-273. 

27  Михайло Драгоманов. Документи і матеріали 1841-1994: присвячується 160-річниці від дня 
народження Михайла Драгоманова / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 
Наукове тов-во ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей літератури України; Упоряд. Г. Болотова, І. Бутич, 
Н. Грабова та ін. Львів : [б. и.], 2001. С. 431-434, 469-471.

28  Єфремов С. Відгуки з життя та письменства. Політична спадщина Драгоманова. Нова грома-
да. 1906. Кн. 6. С. 154, 157.

29  Там само. С. 158.
30  Там само. С. 158.
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гу, з приводу тлумачення драгоманівської спадщини31. І. Я. Франко долучився до 
полеміки, подавши власний образ Драгоманова32.

Коли в 1908 р. у Москві побачило світ видання «Политические сочинения, т. І. 
Центр и окраины» (за редакцією проф. І. М. Гревса і Б. О. Кістяківського), Єфремов 
без зволікання відгукнувся. Його аргументи й спостереження настільки яскраво 
відбивають дух того часу, що заслуговують на те, аби їх навести ширше: 

«Перед мене лежить перший том оце свіжо виданих у Москві «Политических со-
чинений» Драгоманова.

Я пам’ятаю, як мені - та й не мені самому, - доводилося знайомитися з творами 
цього визначного письменника і політичного учителя. Розшукувалися старі журнали, 
під псевдонімами та криптонімами вгадувалося слово коханого вчителя і жадібно пе-
речитувалося, - не раз, не два. У одного мого приятеля був збірник (далеко неповний) 
цих старих журнальних статтів, зроблений з виривків із журналів, - і це вважалося за 
скарб неоцінений. Пам’ятаю ту чисту заздрість, що почував я, дивлячись на цей том і 
не маючи спроможности зробитись і самому власником такої ж книжки. І от тепер така 
спроможність достеменним фактом стоїть вже перед кожним українцем.

Я не буду тут говорити про політичні погляди Драгоманова, на це занадто тісно в 
газетній замітці. Не переказуватиму також змісту й тих творів, що увійшли до першо-
го тому, - кожний українець повинен перечитати їх в цілости сам, щоб безпосередньо 
напитися з самої криниці тієї чистої, як сльоза, криштальово-ясної політичної науки, 
що невичерпаним джерелом б’є з творів Драгоманова. Вони здебільшого не тільки не 
втратили од того, що появляються тільки тепер, але навпаки, за наших часів придбали 
якраз особливої свіжости. «Перечитуючи, - писав я півтора роки тому, - блискучі, повні 
глибокого змісту та правдивого політичного розуму твори Драгоманова, здається іноді, 
що їх написано просто вчора і фарби на їх не встигли ще злиняти, ні атрамент - висх-
нути, хоча деяким із їх цілі десятки років віку» («Нова Громада», 1906 р., кн. VІ, стор. 
158). З того часу вага їх, певне, тільки виросла, а не зменшилась анітрохи.

Маючи надію колись ширше поговорити про Драгоманова, скажу цим разом кіль-
ка слів про саме видання. Збірник «Политических сочинений» Драгоманова вже був 
виданий рр. 1905-6 у Парижі (два томи) коштом і заходом українців-демократів. Але те 
видання не тільки не зробилось популярним в Росії, а лишилось цілком невідомим - до 
того, що не знаєш, звідки й як його добути. От через віщо московське видання можна 
вважати першим, з якого можуть користуватися зовсім вільно й безборонно наші чи-
тачі. В перший том увійшли під спільним заголовком «Центр и окраины» оці статті: 
«Восточная политика Германии и обрусение», «Евреи и поляки в Юго-Западном крае», 
«Русские в Галиции», «Литературно-общественные партии в Галиции», «Новые движе-
ния среди русских галичан» и «Всеобщее голосование и русины в Австрии». Як видно 
з передмови редакторів видання д. д. Гревса та Кистяківського, має ще бути три томи. 
Другий том, під спільним заголовком «Национальность и культура», міститиме статті 
з історії письменства й національного відродження всяких пригнічених націй; третій 
- «Славянство и федерализм» - статті з приводу російсько-турецької війни, а також дві 
капітальні праці: «Историческая Польша и великорусская демократия» та «Вольный 
союз»; четвертий - «Политическая свобода и права личности» - статті про визвольний 
рух в Росії, земство і т. і. В це видання не увійдуть статті Драгоманова, написані укра-
їнською мовою, які мусять бути видані, як справедливо кажуть редактори, в оригіналі.

31  Там само. С. 159-162.
32  Франко І. Я. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова / Франко І. Я. Зібрання творів: У 

50-ти томах. Т. 45. Київ : Наук. думка, 1986. С. 423-438.
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Опріч переднього слова «От редакторов», до першого тому додатком приложено 
досить чималу статтю д. Кистяківського: «М. П. Драгоманов. Его политические взгляды, 
литературная деятельность и жизнь». Прикре вражіння в цій досить цікаво написаній 
статті роблять деякі думки автора - оте чудне натягання поглядів Драгоманова під 
партійну «кадетську мірку», оті огульні безтямні обвиновачування української пре-
си та інтелігенції в «націоналістичности», мало не в шовінізмі (стор. XV, XVI, XXXIV, 
XXXV, XL та ін.)!.. На цих питаннях мені довелося спинятися в цитованій вже статті в 
«Новій Громаді» й до неї одсилаю тих, хто б хотів докладніше дізнатися про баламутні 
заходи коло спадщини Драгоманова.

Видання політичних творів Драгоманова, поруч повного видання Шевченкового 
«Кобзаря», - найкращі здобутки нових часів з давньої спадщини українства, що лежала 
досі припечатана силою «лютого времени». Печаті потроху спадають, і спадщина ви-
ходить на світ божий. Використаймо ж її хоч тепер, коли перше не могли використати 
усіма сторонами і в цілій повноті. Жалкувати за потраченою працею не будемо, бо ця 
спадщина варта того, щоб прийняти її з найбільшим ентузіязмом та подякою. Праця 
окупить себе, і новознайдена спадщина напевне зробиться одною з найміцніших під-
валин нового українства...»33.

У міжреволюційний період Єфремов неодноразово повертався до аналізу 
творчості М. П. Драгоманова. Заслуговує на увагу його робота «З громадсько-
го життя на Україні» (написана в серпні 1907 р. і призначена для українського 
читача, з цензурних міркувань була спочатку опублікована в журналі «Русское 
богатство», видана українською мовою в Петербурзі у 1909 і 1910 рр., конфіско-
вана цензурою; перевидана російською в 1916 р. у видавництві «Речь»; окремими 
виданнями вийшла українською та німецькою мовами). Характеризуючи «неза-
бутнього» в історії українського руху Драгоманова як мислителя, «вихованого на 
ідеях Кирило-Мефодіївського братства і на останніх висновках західноєвропей-
ської соціальної науки (Прудон, Бакунін), людину з глибоким критичним розумом 
і видатним публіцистичним талантом», Єфремов зазначав, що той зумів «вдало 
поєднати федералізм братчиків із новітніми ідеями західноєвропейського соціа-
лізму»34. Суттєвою у світогляді М. Драгоманова для С. Єфремова була ідея гуман-
ного, демократичного соціалізму, що поєднувала у собі цінності лібералізму і соці-
альну справедливість, а також те, що йшов він до цієї мети як представник свого 
народу, проповідуючи «космополітизм в цілях, націоналізм в шляхах і засобах»35. 
Захоплюючись Драгомановим, публіцист уподібнював його «сміливому садівнику, 
який умілою рукою прищепив українську гілку до стовбура загальнолюдського 
розвитку та долучив український рух до європейських визвольних течій», змусив 
рахуватися з «українством» як серйозною суспільної силою навіть тих, хто звик із 
насмішкою або зневагою ставитися до визвольних прагнень пригноблених наро-
дів імперії36. Щодо проблеми тактики, схилявся до формули М. Драгоманова: не 
революція - а еволюція, революція ж - як явище тимчасове і поодиноке, як одна 
з форм загальної еволюції; приєднувався до його думки про те, що «ніколи і ніде 
докорінна перебудова суспільних відносин не була результатом виключно мирного 

33  Єфремов С. Політична спадщина Драгоманова: [М. П. Драгоманов. Политические сочинения, 
т. І. Центр и окраины / Под редакцией проф. И. М. Гревса и Б. А. Кистяковского. Cтр. LXXXII+486+VII. 
Москва, 1908. Цена 2 р. 50 к. (З портретом Драгоманова). Изд. Сытина]. Рада. 1908. № 29. 5 февраля 
(18 лютого). C. 3.

34  Ефремов С. Из общественной жизни на Украине. Москва : Речь, 1916. С. 20.
35  Там само. С. 20.
36  Там само.
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прогресу», неминучою є завзята боротьба, аж до збройних повстань трудящих мас 
за здійснення своїх вимог, але віддавав все ж таки перевагу «мирній діяльності 
задля суспільного прогресу»37.

У «Раді» була опублікована низка праць Сергія Олександровича, присвячена 
«вчителю» й «кумиру». Спонукав його до написання циклу статей Є. Чикаленко. 
Євген Харлампійович у щоденнику 3 лютого 1908 р. занотував: 

«Переглядаючи І том Драгоманова, що оце тепер вийшов, я здумав, що добре було 
б дати в “Раді” серію фейлетонів про Драгоманова. Досі про його не можна було пи-
сати і громадянство зовсім не знає цього письменника, який після Шевченка більше 
зробив для свідомости національної, як хто інший. Пішов я до Сергія і висловив йому 
свій план. Треба подати біографію Драгоманова, бо широкому громадянству він зовсім 
невідомий, а потім дати низку статей, приблизно на такі теми: Драгоманов і польське 
питання і т. д. Одно слово, загадав Єфремову давати про Драгоманова хоч щотижня по 
фейлетону. Він охоче згодився»38. 

У червні 1908 р. у статті до 13-тої річниці смерті «Пам’яті Драгоманова» (Рада.  
№ 29) С. Єфремов наголошував на значенні його інтелектуального доробку для на-
ступних поколінь, формулював бачення його місця й ролі в історичному поступі но-
вітнього українства: «…один з найвизначніших діячів українського національно-
го відродження», метою якого було «політичне і національне освідчення земляків 
по всіх частинах української землі». Єфремов зазначав, що Драгоманов розпочав 
свою інтенсивну працю в складний період, а тому «громадська та публіцистична 
діяльність його належить до самої найтемнішої доби в новішій історії Росії. Після 
деякого розворушення громадського в кінці 70-x років прийшли темні-претемні 
часи, коли все живе поховалось під нагнітом реакції, коли ні звідки просвіту не 
було видко, коли замовкли борці за добро народне й навіть надії на кращі часи 
потьмарились й примеркли. І от під цей темний час лунав за кордоном мало не 
єдиний дужий голос, - це голос небіжчика Драгоманова». Звертав увагу на неза-
лежність і певну самотність постаті Драгоманова в тодішньому політикумі: 

«Він один проказував громадянству той шлях, яким воно має йти, щоб досягти 
своєї мети. Він один стояв на сторожі коло громадських та політичних вольнощів і, 
хоч як це чудно, багато мусив навіть з суголосними елементами воюватись, щоб при-
щепити їм ясну політичну і громадську свідомість. Навіть свої - ті, що так само гаряче 
бажали визволення рідному краєві й задля його на муки йшли - навіть вони кидали 
камінням у самітнього борця. Він не був їхнім, беручи це у вузько-партійному розумін-
ні, бо для його шлях до кращого ладу на землі ішов через політичну волю, а ця остання 
в його світогляді нерозлучно зв’язана була з волею народів, з ладом федералістичним 
у державному житті. Політизм Драгоманова не до смаку був людям, що політичну 
волю мали за воду на млин буржуазії, федералізм його програми одпихав од його цен-
тралістів, як і, з другого боку, його європеїзм лякав вузьких націоналістів, що не сміли 
виткнути носа за межу “своєї хати”». 

Як бачимо, для Єфремова найбільш вагомими в програмі Драгоманова були 
боротьба за політичну свободу й федералізм. І коли тепер, наголошував він, очевид-
ними стали для поступових людей потреба «політичних вольнощів» і неможливість 
«виключного націоналізму», справедливість національних домагань «поневолених 

37  Там само. С. 19.
38  Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917). Київ : Темпора, 2011. С. 29.
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народів» й гасла федералізму, то заслуга в тому саме М. Драгоманова, «велика, 
гаразд ще не оцінена заслуга». І не тільки минувшині належить, не тільки істо-
ричне значіння має діяльність Драгоманова, підкреслював публіцист. Доведеться 
«вчитись у його ще довго і потомним поколінням, і на майбутність сягає одблиск 
його праці», бо твори Драгоманова, писані десятки років тому, 

«вражають своєю свіжістю й тепер, вони здебільшого не перестарілись ще й для 
наших часів і тепер ще мають вони для нас не самий тільки історичний інтерес, а й 
пекуче значіння сьогодняшнього дня. Залежить це не тільки від того, що постуляти 
Драгоманова ще не справдились навіть малою мірою і за них і тепер, як і 20 - 30 років 
тому, доводиться боротись і приймати муки та кару. Драгоманов до кожного питання 
вмів підходити з такою широкою мірою, з таким багатим запасом аргументів, з такою 
непохитною, просто невблаганною логикою, що твори його не так легко піддаються 
зубові часу й на довго ще зостануться зразком публіцистики, розміреної на потреби 
довших періодів, а не скороминущого сьогоднішнього дня. Нехай навіть повною мірою 
справдяться його думки, нехай його ідеал громадського життя зійде з неба теоретич-
них викладок на землю практичної дійсности, - і то твори його не втратять цілком 
своєї ваги через багатий арсенал фактичних відомостей, а найбільше через ту широку 
філософську основу, що по їх всюди проходить».

С. Єфремов знову пригадав той факт, що два роки тому в Парижі вийшло дво-
томове «Собрание политических сочинений М. П. Драгоманова», у Росії, на жаль, 
майже невідоме, а щойно в Москві з’явився перший том його «Политических со-
чинений», надруковано деякі популярні твори українською мовою. «Але все, що 
досі у нас появилось і зробилось приступним широкій публіці - це тільки мані-
сінька частина з величезної літературної спадщини Драгоманова. Ще й досі най-
більш цікавих його творів наша публіка не має в руках; ще й досі «Историческая 
Польша и великорусская демократія», «Вільна спілка», «Чудацькі думки», «Листи 
на Наддніпрянську Україну» тощо тільки щасливим випадком можуть дістатись 
до рук читачеві. І це величезна шкода і для зросту визвольної думки взагалі, і для 
нашої української справи». С. Єфремов висловив думку, що «давно вже час зібрати 
всі публіцистичні твори небіжчика і видати їх в Росії» і сподівався, що московська 
редакція на першому томові «Политических сочинений» не спиниться і незабаром 
вийдуть усі політичні твори Драгоманова російською мовою: 

«Черга, значить, заходить на українські твори, і не самі популярні, а й ті, що ма-
ють глибше значіння. Вивести перед ширший світ українські твори найкращого укра-
їнського публіциста - це не тільки сплата того довгу, що й досі ще лежить на нас перед 
пам’яттю небіжчика. Це повинність і перед рідним краєм, бо його інтереси вимагають, 
щоб як найшвидче і як найширше розійшлись між людьми думки Драгоманова»39. 

У іншій праці на 13-ті роковини смерті свого «кумира»40, опублікованій в 
«Раді» (1908, № 131, 8 липня) С. Єфремов виявляє генетичні зв’язки між «пропо-
віддю Драгоманова» й попереднім розвитком українського руху, зокрема, «хлопо-
манством» і утворенням громад кінця 1850-х - початку 1860-х рр., зауваживши, 

39  Єфремов С. Пам’яті Михайла Драгоманова. Рада. 1908. 8 июня (21 червня). С. 1. Републікація: 
Єфремов С. Пам’яті Михайла Драгоманова / Personalia: Публіцистика 1899 - 1917 років («Значущі 
Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка). Т. 1. С. 207-209.

40  Єфремов С. Апостол правди і науки. На 13-літні роковини смерти Драгоманова / Єфремов С. 
Personalia: Публіцистика 1899 - 1917 років («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, 
рецензії, полеміка). Т. 1. С. 209-218.
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що то були швидше настрій, ніж програма, більше ліричний вираз почуття, ніж 
тверезий голос свідомості, а «треба було провідника для того гурту молодих ро-
бітників, справжнього «апостола правди і науки», який би ту загальну формулу 
одягнув в конкретне убрання відповідно до вимогів життя і підвів під неї наукову 
підвалину, який би синтезував у широкій праці ті матеріяльні здобутки, що дало 
вже українство, і, нарешті, надав їй загальнолюдський вигляд і в такому вигляді 
вивів перед очі цивілізованого світу». Зазначив: «Таким апостолом правди і науки 
в українстві зробився Михайло Драгоманов, що виступив був на поле практичної 
діяльности ще на початку 60-х років, а вже з середини 70-х стає на чолі україн-
ського руху, як провідник, теоретик і пропагатор нового напрямку в українстві». 
Єфремов висловив впевненість у тому, що на ймення знає Драгоманова, певне, 
кожна інтелігентна людина на Україні, та й не тільки на Україні, а й далеко поза 
її межами, а в загальних рисах про його діяльність чула, мабуть, кожна освічена 
людина в Росії. «Обійтись без його творів не може ні один дослідник не тільки 
українського, а й загальноросійського визвольного руху; мало того, без них і не 
можна визвольну справу в Росії поставити на єдино певний грунт». І проте, не 
зважаючи на таку вагу цього діяча, «життя його в деталях та його праці мало ві-
домі серед широкої публіки». Коротенькі некрологи та посмертні згадки, і то про 
саму тільки наукову діяльність - от і все, чим озвалась підцензурна Росія про цього 
«невтомного борця за політичну волю, вільну спілку народів та правду в людських 
стосунках». Та навіть говорячи про Драгоманова - ученого, треба було пильно до-
держувати цензурної мірки, зауважував Єфремов, бо інакше голос не дійшов би до 
читачів, як сталось, наприклад, з докладною статтею проф. Кримського, вирізаною 
цензурою із журналу «Этнографическое обозрение». «Твори Драгоманова тільки 
останніми часами, та й то не всі й не головніші, появляються в Росії. І велетенську 
постать Драгоманова ще й досі не освічено в свідомості широкої публіки, - про маси 
вже й не говоримо, - не зроблено їй оцінки, не переглянуто критично літературної 
спадщини, не зведено до гурту його заслуг для зросту визвольної ідеї на Україні 
і в Росії. Все це ще дожидає свого слушного часу і працьовників». Єфремов стис-
ло переказав головні факти біографії Драгоманова й детально спинився на його 
діяльності в еміграції. За його словами, перенісши свою діяльність «за пределы 
цензурної досягаемости», Драгоманов поставив собі такий план роботи: 

«українською мовою писати все, що просто торкається України й українського пи-
тання і служить розповсюдженню на Вкраїні соціялістичних ідей; російською - твори 
загальнополітичного змісту й федералістичного характеру, а крім того, з приводу вся-
ких чергових справ з громадського життя; а щоб ознайомити європейську публіку з 
українським питанням, писати про Україну й європейськими мовами, користуючись з 
усякої нагоди ставити українське питання перед Європою». 

Відповідно до такого плану, Драгоманов розпочав цілу серію усяких видань 
як періодичних, так книжками та брошурами. З українських вийшли: «Громада», 
величезну більшість матеріалу для якої постачав сам таки Драгоманов (5 то-
мів «Громади» вийшло як збірник і 2 книжки, як періодичний журнал), «Листок 
Громади», «Нові українські пісні про громадські справи», «Політичні пісні україн-
ського народу», не рахуючи дрібніших праць по газетах в Галичині. З російських: 
статті у «Вольном Слове» й окремими брошурами: «Турки внутренние и внешние», 
«Внутреннее рабство и война за освобождение», «До чего довоевались?», «Терроризм 
и свобода», «Историческая Польша и великорусская демократия», «Вольный союз 
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(Вільна спілка)», «Накануне новых смут». На європейських мовах Драгоманов дру-
кував статті у соціалістичних виданнях. У середині 1880-х років він «зовсім розі-
йшовся з колишніми товаришами по Старій громаді, що висловили йому навіть 
догану за деякі його праці, як «шкодливі» для української справи в Росії. Серед так 
званих «українофільських» кругів почала тоді була ширитись ідея «безполітичного 
українства, направленого тільки на культурні справи», - і до такого напрямку не 
підходила діяльність Драгоманова, «раз у раз перенята політичною жилкою». З 
другого боку, й сам Драгоманов не бажав миритися з тим «опортунізмом, апатією 
й недбальством, в які впали тоді українські діячі в Росії». З листів Драгоманова на 
Україну, опублікованих у Львові («Листи до Ів. Франка і ин.», два томи), видно, як 
боляче вражало Драгоманова роз’єднання з старими товаришами, як пекли його 
їхні докори та обопільні непорозуміння. «Проте ніщо не могло зламати цієї ки-
пучої активністю натури», з захопленням щодо послідовності свого «кумира» писав 
Єфремов.

Єфремов рефлексує над витоками світогляду «свого» покоління, препарує на-
строї доби, в якій сам зростав і формувався як громадсько-політичний діяч, пише 
про «молоді» громади, члени яких з зацікавленням поставилися до доробку М. 
Драгоманова: 

«Тим часом в 90-х роках почав і в Росії розходитись густий туман реакції попе-
реднього десятиліття. Повстало й на Україні нове покоління, виховане вже почасти на 
ідеях Драгоманова, і тепер кожне слово його, що доходило сюди, падало на добру зем-
лю й викликало зародки нового українства. Виходило на світ політичне українство, що 
переймало на себе заступництво потреб українського народу, випущене з рук старшим 
«українофільством». Ідеї Драгоманова не тільки вже не лякають людей і не здаються 
«шкодливими», а, навпаки, лягають в основу праці для народу, стають підставою для 
програмових виступів української інтелігенції. Незабаром мають повстати вже й полі-
тичні партії поступового демократичного українства, і всі вони тією чи іншою стороною 
зв’язані з діяльністю Драгоманова». Отже, підсумовував Єфремов, «теоретик україн-
ства на схилі віку свого міг на власні очі побачити, що праця його не пішла марно, що 
його думки принялись і сходять по всій Україні». 

Єфремов згадує про ювілей 30-літньої діяльності Драгоманова, відсвяткова-
ний у Львові наприкінці 1894 р., що став 

«блискучою маніфестацією тієї шаноби, що виявляла тепер свідома Україна до 
свого духового ватажка; голоси з цілої України збирались тепер коло його, як свого 
осередка, і висловляли подяку за всю ту працю, що приняв ювіляр задля рідного краю. 
Найважнішим показчиком того, що незабаром має повстати нове життя, була в тих 
голосах бадьора струна надії на кращу долю, заклик до праці во ім’я ідеї Драгоманова 
та сподівання, що ідеї ті оздоровлять приспане українство й виведуть його на певну 
дорогу справжнього розвитку».

У Відповіді на ювілейні привітання Драгоманов зазначив мету і напрям своєї 
діяльності таким чином: «Коли я претендую на що-небудь, то лишень на те, щоб 
проповідати і пробувати прикладом до політичної практики ті провідні думки, до 
котрих дійшли в 40-ві роки славні братчики Кирило-Мефодієвські і котрі лежали 
в основі українського народолюбства мого і товаришів, в наші молоді часи, в 60-ті 
і 70-ті роки, - звісно з одмінами, котрі принесла всесвітня наука і політика в нові-
ші часи». У цих словах, вважав Єфремов, маємо «корінь усієї наукової й політич-
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ної діяльности Драгоманова, її генезу й пояснення». Заснувавши свій світогляд 
на демократичному федералізмі братчиків, Драгоманов «підшив ті ідеї новітніми 
здобутками європейської громадської науки і витворив програму українства, як 
широкого громадського руху, зв’язаного з загальноєвропейським демократичним 
рухом. Взявши за підставу усієї своєї діяльности інтереси і потреби народу, тобто 
трудящих класів, Драгоманов не розплився, з одного боку, в безкрайньому морі аб-
страктного космополітизму, як і не замкнувся, з другого, в вузькі межі доктринер-
ського націоналізму.» І це теж імпонувало Єфремову. «Космополітизм в цілях, на-
ціоналізм в формах і способах», - така була улюблена формула, якою Драгоманов 
гармонічно єднав загальнолюдські і національні потреби свого рідного краю. Її 
Єфремов неодноразово буде використовувати в своїх працях і керуватися у прак-
тично-пропагандистській діяльності. Для нього Драгоманов - «великий україн-
ський діяч» й «один з найвизначніших учених та публіцистів цілої слов’янщини», 
перший, що обернувся до Європи з українськими справами і для України «прору-
бав вікно до Європи». Не зважаючи на свій космополітизм, або через широту свого 
космополітизму, один із перших на Україні почав учити в школі й писати наукові 
праці українською мовою… «Українська справа для його тісно була зв’язана з пра-
цею на користь трудящим людям, свідоме українство - з соціялізмом. … Соціяліст-
федераліст і глибокий демократ, Драгоманов бачив єдиний шлях до кращої долі 
- через виховання і розвиток мас та політичну волю». Тому, акцентував Єфремов, 
для України його заслуги мають подвійну ціну. Поставивши українство на широкі 
підвалини загальнолюдських ідеалів, давши йому міцну теоретичну підставу і на 
ній заснувавши першу на Україні цілком політичну програму, перейняту єдиною 
вселюдською правдою, покликавши для цієї роботи всю силу науки і розуму люд-
ського - Драгоманов для України зробився справжнім «апостолом правди і науки».

Оцінюючи наслідки праці Драгоманова на галицькому ґрунті, Єфремов під-
креслює, що «досить тільки сказати, що без Драгоманова українство не мало б і 
Франка, а коли б і мало, то напевне не того Франка, яким по заслузі пишається 
Україна». Він вважав, що Драгоманов органічно поєднав у своєму «життєвому сві-
ті» науку й практику, історію й політику: «Визначний учений, він ніколи не міг 
замкнутися в рямці чисто наукової праці і коли йому казано, що він нехтує наукові 
досліди з своєї спеціяльности - історії, одповідав: «що ж - коли мені більш подоба-
ється робити історію». Як бачимо, у даній програмовій статті Єфремов дав квін-
тесенцію власного розуміння сутності політичних й етичних ідей М. Драгоманова, 
його місця й ролі в історії українського й загальноросійського визвольного рухів. 
У подальших працях Сергій Олександрович поглиблював, варіював, розвивав ці 
думки. Але засадничі принципи сприйняття й тлумачення поглядів свого «куми-
ра» не змінював.

У праці «Драгоманов і єврейська справа» (1908)41 Єфремов полемізував із 
глашатаями ««Киевлянина» з приводу цього дражливого, як на ті часи, питання: 

«…Єврейська справа для Драгоманова не стояла ізольовано, або не була тільки 
єврейською, а в великій мірі справою й тих народів, насамперед українського, серед 
яких і з якими в тісному зв’язку живуть євреї. Через це і його погляди на цю справу не 
стоять нарізно, а дуже міцно зв’язані з його загальнополітичними й соціальними по-
41  Єфремов С. Драгоманов і єврейська справа. І-V. Рада. 1908. № 254. 6 ноября (18 грудня). С. 2-3; 

№ 255. 7 ноября (19 грудня). С. 2-4; № 256. 8 ноября (20 грудня). С. 1-2; № 259. 12 ноября (24 грудня). 
С. 2-3. Згодом Єфремов видав окрему брошуру «Єврейська справа на Україні» (Київ: «Вік»; Друк. 1-ої 
Київської друкарської Спілки. Наші справи № 2; Одбиток з «Ради». 96 с.). Туди увійшли також праці 
«Українство і єврейська справа», «Хистка позиція», «Скарби темних людей». 
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глядами, яких він добірну систему полишив у своїх публіцистичних творах. Вирізнити 
цілком з тієї системи його погляди на єврейську справу - значить із живого тіла вирі-
зати шматок, частину органічно з цілим зв’язану…»42 

Єфремов звертав увагу на актуальність праць Драгоманова з даної пробле-
матики на українських землях у складі Російської імперії, бо «єврейське питання 
для нас - питання такої ваги надзвичайної, що ним можна міряти взагалі напрям 
тієї чи іншої громадської групи. Скажу більше: це наше внутрішнє питання, а не 
тільки околишнє, і не розв’язавшись так або інакше з ним, ми не вирішимо й для 
самих себе одного з найголовніших пунктів у нашій програмі. Думаю, що огляд тих 
думок, які висловлював про єврейське питання наш найвизначніший публіцист, 
дуже не зайвий буде, щоб цю справу до ладу порішити»43. Виокремлював у тодіш-
ній пресі та суспільних настроях як мінімум три позиції в єврейському питанні: 
антисемітську, українсько-націоналістичну та таку, що намагається поставити й 
розв’язати єврейське питання на основі загальнолюдських принципів. 

«Отже, найпершої ваги діло, і то з погляду інтересів навіть українського трудя-
щого люду - про єврейський уже й не казатиму - це знищити “черту оседлости” й всякі 
інші спеціяльні репресії проти євреїв. Репресії ці належать до того ж самого арсеналу 
централістично-обрусительних заходів, що й “ограничительные мероприятия” проти 
українців, поляків, грузинів, литвинів, вірмен і всіх інших недержавних націй в Росії і 
корінем їм був тільки національний шовінізм… Піднявши правове становище, а з ним 
і добробут людности, ми тим самим знищимо й ще одну болючу сторону єврейського 
питання, яка, правда, входить уже в сферу просто людського істновання»44. 

Сутність позиції Драгоманова в єврейському питанні Єфремов виклав наступ-
ним чином: 

«… Як демократ і соціяліст, Драгоманов у цілій своїй публіцистичній та громад-
ській діяльности мав насамперед на увазі інтереси трудящих мас. Як заступник наро-
ду українського, одного з недержавних, або, як любив говорити Драгоманов, “плебей-
ських народів”, він дбав найдужче про інтереси українського в першій лінії, а потім 
й інших так само «плебейських» народів, розставляючи їх у ряд відповідно до того, як 
вони одстоять од його рідного народу»45. 

Єфремов підкреслював, що Драгоманов бачив серед єврейської людності ве-
личезну частину трудящих і експлуатованих людей, і дбав про організацію феде-
рально-соціалістичної пропаганди всіма мовами в Східній Європі, а надто «мова-
ми плебейськими». Виходячи з думки, що «треба ж комусь хоч як-небудь почати», 
Драгоманов друкував книжки та брошури не тільки українською мовою, але й 
білоруською та польською і мріяв про те, щоб хоч по одній книжці видати для 
литвинів, естів, латишів, німців та євреїв у Росії. Вирішивши єврейське питан-
ня з практичного боку, Драгоманов повертається до його теоретичної сторони в 
спеціальних статтях у «Вольном Слове» - «Еврейский вопрос на Украине», робить 
побіжні зауваги в працях «Историческая Польща и великорусская демократия» та 
«Вільна Спілка». На думку Єфремова,

42  Єфремов С. Драгоманов і єврейська справа / Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899 - 1917 
років («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка). Т. 1. С. 220.

43  Там само. С. 230.
44  Там само. С. 233.
45  Там само. С. 221.



376376376

Розділ ІV. «Значущі Інші» у публіцистиці Сергія Єфремова

 «… погляди Драгоманова на єврейську справу дорогі нам не тільки через те, 
що вони проказували добру стежку, щоб гуманно розв’язати справу, а й через те, що 
Драгоманов у ті часи стояв самотою при таких поглядах і боровся за їх навіть з това-
ришами з загального визвольного руху. Як і в багатьох інших справах, Драгоманов і в 
єврейській справі на свій час був єретиком, проти якого найдужче повставали ті люде, 
що повинні були приняти його погляди за свої, бо вони найбільш відповідали всій їх-
ній позиції. Одначе цього не сталось»46. 

Парадоксально, але представники єврейської політично активної спільноти 
висловлювали сумніви в щирості публічних декларацій Драгоманова з єврейського 
питання і, незважаючи на засудження ним єврейських погромів, навіть звинувачу-
вали його в юдофобстві. Так, у спогадах одного з діячів сіонізму Марка Рабиновича 
(Бен-Амі), опублікованих у 1915-1916 рр. в «Еврейской старине», зустрічаємо такі 
твердження: «Горячий патриот-украинец, Драгоманов в своей публицистической 
деятельности был убежденным юдофобом. Борьба против еврейства составляла 
один из пунктов его национальной украинской программы. Между тем он держал-
ся так, что не только его никто юдофобом не считал, но, напротив, многие считали 
его чуть ли не защитником евреев»47. М. Рабинович розповідає про добре ставлення 
Драгоманова до нього, їхні зустрічі й дебати з єврейського питання, про запроси-
ни друкуватися в редагованому Михайлом Петровичем «Вольном слове», де автор 
споминів надрукував три великих статті з критикою соціалістів. Рабинович пре-
парує ті самі тексти, що на них посилається Єфремов, але під зовсім іншим кутом 
зору. За словами Рабиновича, у приватній бесіді Драгоманов висловлював погля-
ди «более или менее невинного, незлобивого свойства» і, взагалі, «размышляющий 
Драгоманов был высокого мнения об умственных способностях евреев и признавал 
их превосходство над украинцами, над простоватостью которых тоже часто подтру-
нивал. Его идеалом поэтому было полное слияние евреев с украинцами посред-
ством смешанных браков... Тогда, по его мнению, украинский народ, восприняв 
большую дозу еврейской умствености, сделается крупным историческим народом, 
а вместе с тем евреи - как совершенно лишний и еще к тому же вредный элемент 
- исчезнут. И таким образом достигнуты будут две высокие цели»48. Показово, що 
критика Драгомановим позиції російських народників у єврейському питанні ос-
танніми категорично не сприймалася, і «Вольное слово» зажило серед емігрантів 
слави «жидовствующего» органу49.

У червні 1910 р. в ювілейній статті «Пам’яті Драгоманова» (Рада. № 29) 
Єфремов акцентував на «творчому синтезі» в політичній програмі Драгоманова, 
відзначивши його «великий вплив … на сучасне покоління». Наголошував, і цей 
акцент був невипадковим в умовах третьочервневої монархії (так, у січні 1910 р. 
уряд П. А. Столипіна заборонив створення «інородницьких», зокрема україн-

46  Там само. С. 226. Про погляди С. Єфремова див.: Ворона Н. О. Єврейське питання в Україні в 
контексті публіцистичних творів С. Єфремова в газеті «Рада (1906-1914). URL: http://journlib.univ.kiev.
ua/index.php?act=article&article=2311

47  Бен-Амі (Марк Рабинович). Мои сношения с М. Драгомановым и работа в «Вольном слове» 
(Фрагменты) / Михайло Драгоманов у спогадах / Уклали І. С. Гриценко, В. А. Короткий. Київ : Либідь, 
2012. С. 191. 

48  Там само. С. 194.
49  Гриценко І. С., Короткий В. А. Закарбований у пам’яті / Михайло Драгоманов у спогадах 

/ Уклали І. С. Гриценко, В. А. Короткий. Київ : Либідь, 2012. С. 17; Кальян С. Є. Єврейська спільно-
та у політичному процесі на теренах підросійської України (середина XIX-початок XX ст.). Полтава : 
Довкілля-К, 2009. С. 170, 173.
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ських, товариств та клубів)50, що, незважаючи на «тяжке моральне емігрантство», 
Драгоманов «працював, вірив і надіявся…».

У 1911 р. в «Історії українського письменства» Єфремов розглядав літературний 
процес на Україні як «історію ідей», провідними з яких вважав три: соціальної спра-
ведливості, національного визволення і народності. На сторінках «Історії…» виразно 
змальовано образ М. П. Драгоманова: «Визначний учений, ніколи він не міг замкну-
тися в рямці суто наукової роботи й коли йому дорікали, що він за біжучими справа-
ми нехтує своєю спеціальністю, історією, то він відповідав, що йому більше до душі 
творити історію, - і він справді творив її, творив не кабінетним робом, а як діяльний 
учасник і борець за ті форми життя, які вважав за єдино розумні й справедливі»51. За 
його словами, М. П. Драгоманов «був характерним продуктом нових часів пошевчен-
кової вже доби», перейшовши «досить довгу й характерну еволюцію в своїх поглядах 
на українське письменство», і рік 1876-й стоїть «граничним стовпом між його по-
чатковими… «українофільськими» поглядами й пізнішими, щиро вже українськи-
ми». Щодо літератури, «в справах мистецтва Драгоманов стояв на позиції дійсності, 
тобто реалізму», і «погляд на службову роль письменства лишивсь у нього без од-
міни». Драгоманов, за словами Єфремова, руйнував «вузеньке самовдоволення» та 
поклони перед «національними святошами». Для Єфремова було очевидно, що «для 
України Драгоманов справді був тим «апостолом правди і науки», що його з такою 
тугою виглядав перед смертю Шевченко». Він цінував у Драгоманова «глибокий 
творчий розум» синтетичного характеру, вбачав у цього «анархіста Прудонівського 
типу» та космополіта прояви державництва й називав «націоналістом у найкращим 
цього слова розумінні»52. Оцінки Єфремова суголосні сучасному розумінню світогля-
ду Драгоманова як синтетичного, плюралістичного та гармонійного53.

У 1912 р. у статті «М. П. Драгоманов (Биографическая справка)» на сторін-
ках часопису «Украинская жизнь» Єфремов цитує  С. Степняка-Кравчинського: 
«Украина, давшая нам величайшего из наших художников слова, основателя рус-
ской беллетристики, и множество первоклассных поэтов, артистов, музыкантов и 
ученых, может гордиться тем, что в трудную эпоху формирования политических 
[партий в России она выдвинула одного из крупнейших] мыслителей нашего вре-
мени, который более кого-либо из современников способствовал выведению русской 
революционной интеллигенции из того идейного хаоса, в котором она находилась 
лет пятнадцать тому назад»54. Покликаючись на С. Степняка-Кравчинського, який 
був свідком особливої ролі Драгоманова у загальноросійському визвольному русі55, 
Єфремов наголошував, що ще більші його заслуги у національній сфері, де він був 
«творцем сучасного українства» й продовжувачем традицій та заповітів кирило-ме-
фодіївських братчиків56. С. Єфремов підкреслював, що в результаті сприйняття 

50  Див.: Любченко В. Б. Столипинський циркуляр. URL: http://www.history.org.
ua/?termin=Stolypinskyj_tsyrkuliar.

51  Єфремов С.О. Історія українського письменства. Київ : Феміна, 1995. С. 464.
52  Єфремов С.О. Історія українського письменства. С. 464-465.
53  Круглашов А. М. Політичні ідеї Михайла Драгоманова: автореф. … дис.. д-ра політ. наук: 

23.00.01. Київ, 2002. С. 14.
54  Ефремов С. М. П. Драгоманов (Биографическая справка) / Єфремов С. Personalia: Публіцистика 

1899 - 1917 років («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х 
томах. Том 1 / Упорядник С. Г. Іваницька. Запоріжжя-Херсон : Грінь Д. С., 2016. С. 236.

55  Про ставлення С. Степняка-Кравчинського до Драгоманова див.: Гриценко І. С., Короткий В. А. 
Закарбований у пам’яті / Михайло Драгоманов у спогадах / Уклали І. С. Гриценко, В. А. Короткий. Київ 
: Либідь, 2012. С. 25-28.

56  С. А-вич [Ефремов С.]. М. П. Драгоманов (Биографическая справка). Украинская жизнь. 1912. 
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українською інтелігенцією драгоманівських ідей «українство» стало сприйматися 
не як протиставлення загальнолюдським цінностям, під якими зазвичай малися 
на увазі ідеали «общєруськості», і не як підлеглий придаток до загальноросійсько-
го, а отримало, нарешті, самостійну цінність. «Загальнолюдський зміст вливається 
в українські форми», - саме  так трактував він провідну драгоманівську тезу щодо 
органічного поєднання в діяльності української інтелігенції космополітизму, на-
ціоналізму і демократизму у боротьбі за оновлення суспільно-політичного ладу в 
Російській державі.

У 1915 р. Єфремов виступив з критикою спогадів Л. Дейча, де йшлося про 
Драгоманова та його стосунки з революційною еміграцією57. Єфремов прискіпли-
во проаналізував хибні місця, співставив слова Дейча з іншими документальни-
ми свідченнями й дійшов висновку, що мемуарист чи не зумів, чи навмисне не 
побажав дати реальний живий образ Драгоманова, змалювати правдиву карти-
ну його взаємин із російською революційною і польською еміграцією. Відомо, що 
Драгоманов критикував у 1881-1882 рр. російських революційних народників за 
великодержавний шовінізм, централізм, нехтування етичними засадами у бо-
ротьбі зі старим ладом58. Особливо розлютила групу «Чорний переділ» стаття 
«Обаятельность энергии» (Вольное слово. 1882. № 34. Ч. 1-3). Відповіддю стала 
брошура В. Черкезова «Драгоманов из Гадяча в борьбе с русскими социалистами» 
(Женева, 1882). Л. Дейч у споминах послідовно проводить думку про вороже став-
лення Драгоманова до російського революційного руху і окремих його течій59, у 
чому його підтримали Г. Плеханов та В. Засулич. Згодом ця упередженість була 
відтворена в оцінках радянських істориків.

У квітні 1917 р., за доби Великої революції, коли розпочались процеси ор-
ганізаційно-партійної трансформації українського руху, Єфремов стверджував: 
соціалізм і національне питання на Україні нерозривні; з часів М. Драгоманова 
слово «радикал» фактично означало «соціаліст»60. Прихильність драгоманівським 
ідеалам офіційно задекларувала оновлена за його ініціативою УДРП, прийнявши 
в червні 1917 р. нову назву «Українська партія соціалістів-федералістів» (УПСФ).

Спадщина Драгоманова хвилювала Єфремова й у бурхливі дні революції. 
Маловідомими є його відгуки в журналі «Книгарь: літопис українського пись-
менства» на перевидання драгоманівських праць у 1917-1918 рр. Так, напри-

Кн. 6. С. 5.
57  Єфремов С. Про те, що було й чого не було. З приводу споминів д. Л. Дейча. Основа. Одеса, 

1915. Кн. 1. С. 122. Цієї проблематики він торкався також у статтях: Драгоманов на еміграції. Ч. 1-3. 
Рада. 1913. № 232. 11 октября (24 жовтня). С. 1-2; № 237. 17 октября (30 жовтня). С. 2; № 241. 22 октября 
(4 листопада). С. 1-2.; Драгоманов серед співробітників російського журналу. Рада. 1913. № 256. 8 ноя-
бря (21 листопада). С. 2-3. Щодо позиції Л. Дейча див.: Гриценко І. С., Короткий В. А. Закарбований у 
пам’яті / Михайло Драгоманов у спогадах / Уклали І. С. Гриценко, В. А. Короткий. Київ : Либідь, 2012. 
С. 13-14, 23-28. 

58  Цікаве спостереження висловлює О. Ясь, зауваживши, що в своїй публіцистиці М. Драгоманов 
наголошує на політичній мотивації тодішніх терористів, яку в російській та іноземній пресі пов’язува-
ли із засвоєнням європейських соціалістичних чи анархічних доктрин (марксизм, прудонізм, бакунізм 
та ін.). Але сам М. Драгоманов причини переродження російських народників-пропагандистів у рево-
люціонерів-терористів убачав «не в тодішніх європейських соціалістичних чи анархічних впливах, а 
в тих соціокультурних передумовах, що склалися в імперії Романових», акцентуючи увагу на відсут-
ності базових громадянських прав і свобод, репресивні заходи царату, скостенілість бюрократичного 
апарату (Ясь О. В. Порівняльно-історичний метод у дослідницьких практиках Михайла Драгоманова. 
Український історичний журнал. 2012. № 2. С. 149-150).

59  Фрагменти з мемуарів Л. Дейча опубліковані у виданні: Михайло Драгоманов у спогадах. С. 
128-146, 154-159.

60  Єфремов С. На партійні теми (1-2). Нова Рада. 1917. 9 квітня.
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клад, цінним є коментар публіциста до перевидання праці Михайла Драгоманова 
«Историческая Польша и Великорусская Демократия» (Київ, 1917) (вперше на-
друкованої в «Вольном Слове» 1881 p.)61. Вітав Єфремов перевидання автобіо-
графії свого «кумира»62. Ще один відгук С. Єфремова у «Книгарі» був на працю 
М. Драгоманова «Пропащий час. Україна під московським царством (1654 - 1876)» 
(З передмовою М. Павлика. Видання друге, видавництва «Серп і Молот», № 7. 
Київ, 1918)63.

Під час першої навали більшовиків на Київ (січень - лютий 1918 р.) С. Єфремов 
у категоріях драгомановського конституціоналізму поділяв владу на дві категорії. 
Одна, за його словами, «...служить людності, друга приневолює людність собі слу-
жити. Одна творить нові форми на життьових підвалинах, друга робить карколом-
ні експерименти та вдовольняє свої примхи. Одна стоїть на моральному авторитеті, 
друга шукає собі підпори на вістрях штиків...» У травні 1920 р., за доби Директорії 
УНР, політик оприлюднив своє бачення ідеальної влади: «Найперше завдання до-
бре організованої держави власне в тому й лежить, щоб власть якомога менше 
почувалася, щоб регулятором стосунків був не зовнішній примус, а саме громад-
ське почуття обов’язку й повинності перед державою, те самообмеження, з якого 
виростає і воля особиста, і вольності громадянські»64.

Навесні 1920 р. Сергій Олександрович планував видати збірку своїх статей 
різних років до 25-тої річниці зі смерті М. Драгоманова. Проспект її, що зберігся в 
архівах, такий:

1. Передмова.
2. Апостол правди і науки.
3. З старого архива.
4. На 15-ті роковини.
5. Біля політичної спадщини Драгоманова.
6. Драгоманов і єврейська справа.
7. Драгоманов на еміграції.
8. Драгоманов та російська еміграція.
9. Про те, що було і чого не було.
10. Драгоманов серед співробітників російського журналу.
11. Навколо Драгоманова.
12. Аби моє зверху.
13. Ще про «Вольное Слово».
14. Тверезе слово.
15. Нові матеріяли про «Вольное Слово».

61  Єфремов С. [Рец.]: M. П. Драгоманов. Историческая Польша и великорусская демокра-
тия. Стор. 143+2 ненумеровані. Київ, 1917. Книгарь: літопис українського письменства. 1917. Ч. 1. 
Вересень. Стовп. 14-15.

62  Єфремов С. [Рец.]: М. Драгоманов. Автобіографія. Видавниче т-во «Криниця». Стор. 59. Київ, 
1917 p. Книгарь. 1918. Ч. 5. Стовп. 260-261.

63  Єфремов С. [Рец.]: Михайло Драгоманів. - Пропащий час. Україна під московським царством 
(1654 - 1876) / З передмовою М. Павлика. Видання друге, видавництва «Серп і Молот», № 7. Стор. 37 
in 16°. Київ, 1918. Ціна 50 коп. Книгарь. 1918. червень. Ч. 10. Стовп. 565-657. Див. також: Єфремов С. 
Публіцистика в «Книгарі» доби війни та революції (1917-1920): наукове видання / упоряд., вступні стат-
ті, іменний покажчик - С. Г. Іваницька, Т. П. Демченко. Херсон: видавничий дім «Гельветика», 2018. 
С. 58-59. Всі згадані праці передруковано з коментарями в названому виданні (див. с. 79-81, 119-120, 
148-150).

64  Цит. за: Бойко В. «Кругова порука» демократії та Сергій Єфремов. День. 2010. №124-125. 16 
липня. С. 8.
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16. Один з нездійснених планів65.

Єфремов накидав ескіз передмови до збірки, де відповідним чином визначив 
символічну функцію свого «значущого Іншого» для різних поколінь діячів українства: 

«…Здалека, а тим паче в світлі подій, які він до певної міри передбачав і які напро-
рокував, ще виднішою повинна стати його міцна й дужа постать; одійшовши од неї на 
якусь далечінь, тільки краще зможемо її роздивитись: минає час - одпадають ті додатки 
дрібненькі, що налипають за життя на великих людей, застують їх перед очима сучасни-
ків і заважають цінити їх з погляду вищої правди. Одпадає бо все дрібне, скороминуще, 
випадкове; натомісць усе віковічне, неминуще наперед виходить і те, чого не могли роз-
глянути сучасники, стає на віч потомним поколінням. З другого боку, самі події нашого 
часу знов викликали страшну примару занехаяння людини й упускання її між невбла-
ганні жорна голої державности, - ту примару, з якою боровся свого часу Драгоманов, гас-
ло людини пишучи на своєму прапорі. Люде на зріст і вагу такі, як небіжчик Драгоманов, 
не бояться смерти і забуття по тому як зійдуть у могилу, бо тільки тоді починають люде 
розуміти їм справжню ціну, як розглянуться добре в спадщині, що по них лишилась, зва-
жать її й почнуть із неї користуватись.

За инших, спокійніших, часів 25-ті роковини смерти Драгоманова певне дали б 
цілу низку присвячених йому виданнів. На жаль, серед наших обставин цього сподіва-
тись трудно, і дезидерати, які не раз висловлював я щодо видання творів Драгоманова 
і про Драгоманова, і цим разом можуть лунати все ж як дезидерати, не більше. Наші 
часи загального розвалу не сприяють спокійній науковій та літературній праці, не дають 
змоги нові поробити досліди над життям і діяльністю того, кому ми, як нація, так багато 
винні. Борг українського громадянства перед пам’яттю Драгоманова лишається не спла-
ченим навіть у тій частині, яка стосується видання й популяризації його творів. Опріч 
порізнених, випадкових передруків сподіватись, очевидно, нічого тепер не можна.

Тим менше надії на сплату другої частини нашого боргу - в формі праць про 
Драгоманова. От чому прийшло мені на думку зібрати й видати окремо дещо з старих 
своїх праць, присвячених тим чи иншим сторонам діяльности й особи Драгоманова. 
Писані різними часами, з різних приводів, певно, вони занадто одбивають тривоги часу, 

- в цьому їхня вада. Але може хоч малою мірою спричиняться вони до того, щоб збудити 
серед громадянства зацікавлення до постати й ідей Драгоманова, і може звернуть увагу 
наших дослідників на конечну потребу - на цю постать нарешті пустити проміння нау-
кового досліду й роботи. За браком іншого і як іниціятива до того, щоб нарешті той брак 
залагодити, певно, не зайвою буде й ця книжечка.

Мушу додати ще, що давні оті праці передруковано тут з періодичних виданнів 
- здебільшого з «Ради» - без потрібної переробки. В шаленому калейдоскопі життя я спро-
мігся хіба на те, щоб усунути деякі кричущі на цей час анахронізми та подекуди поро-
бити стилістичні виправки. Решта лишилась без змін, і тому ласкавого читальника я 
прохав би держати в пам’яти дату, виставлену під кожною статтею: тоді він не ставитиме 
до книги вимог більших, ніж вона може задовольнити.

3.V.1920.
У Київі»66.

Наскільки відомо, проект цей лишився нездійсненим. Але задум і план свідчать, 
65  Відділ рукописних текстів та текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка. Ф. 120. № 6. 

Єфремов С. Статті про Драгоманова (вирізки з газет). 1906-1913 рр. Арк. 8. Див. також: Примітки / 
Єфремов С. Вибране: статті, наукові розвідки, монографії. С. 720.

66  Відділ рукописних текстів та текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка. Ф. 120. № 6. 
Єфремов С. Статті про Драгоманова (вирізки з газет). 1906-1913 рр. Арк. 3-6.
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4.1. Михайло Драгоманов як «значущий Інший»  у світосприйманні ...

що усталені в 1900-ті рр. погляди Єфремова на драгоманівську спадщину не зміни-
лись. Драгоманов, як раніше, цікавив його як громадсько-політичний діяч, ідеолог, 
публіцист, він не робив спроби змалювати власне людські риси його образу. Зміна іс-
торичних обставин не примусила Єфремова до переоцінки політичних поглядів свого 
«кумира» й не викликала сумнівів у цінності його спадку. Навпаки, у вступі до пла-
нованої книжки Єфремов наголошував на потребі наукових студій над цією постаттю. 
Це ще раз доводить статус Драгоманова як «значущого Іншого».

У 1920-ті рр. Єфремов принагідно знову згадує про Драгоманова. У 1925 р. у 
розвідці про В. Б. Антоновича цитує декларацію київських громадівців «Одкритий 
лист з України» (Правда. 1873. Ч. 19), де провідними були ідеї рівноправності народ-
ностей, федералізму, соціально-політичної свободи та народоправства, зазначає, що 
ініціативу і редакцію цього документу запропонував Драгоманов67. У 1926 р., огля-
даючи історію української книги в межах Російської імперії, детально зупиняється на 
закордонній місії свого «кумира»: «Як у «Громаді» маємо статті та програмові і прак-
тично українські теми, так у російських брошурах Драгоманова знайдемо одгук мало 
не на всі визначні події російського життя»68. Єфремов підкреслював, що українська 
публіцистика Драгоманова мала «величезне значення та вплив на формування по-
літичної думки на Україні», на «Громаді» й інших його творах виховався «ряд укра-
їнських поколіннів, і в історії української громадської думки цей женевський епізод 
нашого видавництва, незважаючи на його недовгий час, займає виключне станови-
ще»69. У 1927 р. у некролозі, присвяченому В. К. Дебогорію-Мокрієвичу, академік 
схвально відзначав, що той цілком прийняв драгоманівську програму та обороняв 
її автора проти російського марксиста Л. Дейча; факт «зближення» цього революціо-
нера-народника 1870-х рр. зі своїм «кумиром» пояснював «принципіяльним федера-
лізмом перших народників» і «чисто практичними вимогами» спілкування з україн-
ською людністю70.

У добу українізації 1923-1929 рр. в єфремовському потаємному «Щоденнику» 
неодноразово зустрічається ім’я Драгоманова. Це згадки про те, як то було «із ча-
сів Драгоманова», про листування з одним із перших марксистських біографів 
Драгоманова - Д. Заславським, ювілейне засідання ВУАН на честь Драгоманова, ме-
муари Дебогорія-Мокрієвича про Драгоманова, про улюблене словечко Драгоманова 
(«побачимо»), нарешті, зустрічаємо висловлювання щодо ієрархії імен у Київській гро-
маді: «Антонович, Драгоманов, Житецький…»71. І далі, розгорнуто, сумарно, у 1927 р. 
в урочистій промові на ювілеї М. В. Лисенка: «Покоління Лисенка багато славних 
дало Україні. Ось вони проходять перед нами…Муж совіта і разума - Антонович, го-
лос совісті нашого громадянства - Драгоманов, глибокий синтетик - Житецький, ли-
цар практичної роботи - Рильський, людина праці і незламної енергії - Кониський, 
діячі художнього слова - Нечуй, Старицький, Мирний, творці українського театру 
- Кропивницький, брати Тобілевичі, Заньковецька…Дійсно блискуча плеяда талан-

67  Єфремов С. Перед судом власної совісті. Громадська й політична робота В. Б. Антоновича / 
Єфремов С. Вибране: ст., наук. розвідки, монографії. С. 711.

68  Єфремов С. В тісних рямцях. Українська книга в 1798-1916 рр. / Єфремов С. Вибране: ст., 
наук. розвідки, монографії. С. 166. У 1900-ті рр. Єфремов діяв так само, використовуючи російськомовні 
видання («Киевская старина», «Русское богатство», «Сын Отечества», «Киевские отклики», «Киевские 
вести», «Киевская мысль», «Русские ведомости», «Голос минувшого», «Украинская жизнь» и др.) як три-
буну для роз’яснення «українського питання».

69  Єфремов С. В тісних рямцях… С. 167.
70  Єфремов С. Вол. Дебагорій-Мокрієвич (Посмертна згадка) / Єфремов С. Вибране: ст., наук. 

розвідки, монографії. С. 718.
71  Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. С. 67, 85, 10, 118, 248, 432, 490, 561, 765, 475.
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тів, сил, міцних та дужих індивідуальностей»72. Отже, у творчому доробку та громад-
сько-політичній діяльності Єфремова драгоманівський «слід» є постійним і надзви-
чайно виразним. 

У наш час історики, виступаючи в щоденній періодичній пресі в ролі популяри-
заторів спадщини Єфремова, ретранслюють драгоманівські ідеї у сучасний соціум. 
Володимир Бойко, торкаючись проблеми «Сергій Єфремов та влада в умовах рево-
люційної дійсності 1917-1920 рр.», переконливо резюмує, що той «звик почувати себе 
людиною сторонньою щодо влади…. На практиці від початку революції С. Єфремов 
намагався поєднати підтримку нової влади, що спирається на народну довіру, з тра-
диційною опозицією до влади як силової інституції…»73. 

Таким чином, із перспективи теорій конструювання соціальної реальності є оче-
видним, що для С. Єфремова надзвичайно важливу роль протягом усього свідомого 
життя грала постать М. П. Драгоманова. Індивідуальний єфремовський варіант фі-
лософії «української ідеї» сформувався в епоху війн і революцій, зіткнення ідей наці-
оналізму і комунізму, засад традиціоналізму і модернізму, прагматизму та ідеаліз-
му. У його світогляді, за домінуючих впливів М. Михайловського, М. Драгоманова та 
О. Кониського, своєрідно синтезувалися ідеї політичного і національного визволен-
ня, соціалізму і лібералізму, віра в можливість справедливого соціального порядку і 
ефективність еволюційних методів боротьби. Під впливом історіографічних концеп-
цій В. Антоновича й М. Грушевського та логіки «живого життя» історичні формули на-
родництва органічно поєдналися з ідеєю набуття Україною суверенітету (або у формі 
широкої національно-територіальної автономії, або у формі незалежної держави). В 
історії буття Єфремова виявилася типова для українського народництва лінгвоцен-
трична модель розвитку. Центральними елементами ідейного арсеналу С. Єфремова 
були категорія «народності», культ рідної мови, ідея самостійності і самобутності 
української історії. Як літературний критик він заявляв себе послідовником поглядів 
М. П. Драгоманова про «народоправство» і «розумне побутове писання», спрямовую-
чи на початку ХХ ст. свій полемічний молодечий запал проти новонародженого укра-
їнського модернізму та вимагаючи від літератури «служіння народу». Енергію свого 
таланту він присвятив проекту конструювання модерної української нації, одним із 
«стовпів» якого було в його розумінні селянство, іншим - «національно-свідома» інте-
лігенція різних прошарків, з провідною роллю публічних інтелектуалів.

4.2. Сергій Єфремов versus Богдан Кістяківський:
 полеміка навколо «політичної спадщини»

Михайла Драгоманова (1905-1907 роки)

Один із найбільш глибоких інтерпретаторів інтелектуальної спадщини 
М. Драгоманова, Іван Лисяк-Рудницький, досліджуючи своєрідність поглядів та 
таємницю довготривалого впливу його ідей, звертав увагу на синкретизм світогля-
ду М. Драгоманова, в якому органічно поєднались демократичні і соціалістичні, 
патріотичні та космополітичні, слов’янофільські та західні елементи: «Щоб охо-
пити систему Драгоманова як органічну єдність, потрібно знайти центр тяжіння 
цього цілого. У його політичному мисленні таким центральним пунктом і визна-
чальним чинником є, безсумнівно, ліберальна ідея… федералізм для нього був 

72  Там само. С. 486.
73  Бойко В. «Кругова порука» демократії та Сергій Єфремов. День. 2010. № 124-125. 16 липня. С. 8.
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універсальним принципом». За словами Лисяка-Рудницького, Драгоманов володів 
«багатьма рисами пуританського реформатора»: суворою самодисципліною, висо-
кими вимогами до себе і до інших, невтомною працьовитістю, моралістичним став-
ленням до життя, незмінною відданістю принципам і мужністю йти своїм шляхом. 
Стосовно покликання до публіцистичного жанру, Лисяк-Рудницький відзначав, 
що «…у кожну свою статтю Драгоманов вкладав величезну ерудицію і наукову 
сумлінність. Ще важливішою була його непідкупна інтелектуальна чесність. Хоча 
безпосереднім приводом до написання його публіцистичних праць часто була по-
леміка…»74. 

Щодо еволюції поглядів М. Драгоманова на проблему державного статусу 
України та конечність її розриву з Росією, то, як твердив Ярослав Дашкевич у на-
рисі «Пізній Драгоманов: погляди і дії», в останні роки життя мислитель помітно 
дрейфував у бік розмежування українських і російських національних інтересів; 
для визнання конечності української самостійності йому забракло просто часу, він 
зарано помер. «Пізній Драгоманов закреслив попереднього Драгоманова... Під 
кінець свого життя Драгоманов завершив акт звинувачення по відношенню до 
Росії... У пізнього Драгоманова віра в російського демократа захиталася остаточ-
но... Міф культурної Росії, посередника між Україною та Заходом, зникав безслід-
но»75. Суперечності й хитання у федеративний бік у М. П. Драгоманова залиши-
лися до кінця життя, але тенденція його шляху від радикалізму до національної 
демократії у сучасних авторів не викликають сумніву76. 

Пояснюючи феноменальну тривалість драгоманівських інтелектуальних 
впливів, Я. Р. Дашкевич звертав увагу на те, що 

«…Драгоманов на українському політичному небосхилі другої половини ХІХ ст. 
- постать унікальна. Людина велетенської енергії і працездатності, творець оригіналь-
ної політичної доктрини, ерудит високого європейського класу (вільно володів десят-
ком мов), зачинатель нової хвилі української еміграції, він був людиною, у повному 
розумінні слова, небуденною, мав великий вплив на оточення і став, не треба нам 
боятися того слова, першим українським лідером нової доби. … московському реакцій-
ному панславізмові Драгоманов протиставив (як він писав у 1870-х роках, «малоросій-
ський»), тобто загальноукраїнський у нашому розумінні панславізм»77. 

У революційний період конструювання нових ідеологій та зростаючої конку-
ренції ліволіберальних політичних партій (1905-1907 рр.) розгорнулись жваві дис-
кусії щодо змісту та спрямованості думок М. Драгоманова у сфері політики, етики 
й культури. П. Б. Струве, редактор російськомовного «Собрания политических со-
чинений М.П. Драгоманова», у вересні 1905 р. у передмові передбачав: «В общем и 
целом, политические сочинения либерала, демократа и социалиста Драгоманова 
останутся навсегда в русской политической литературе замечательным памятни-
ком широкой и в то же время зрелой политической мысли и неоценимым руковод-

74  Лисяк-Рудницький І. Драгоманов як політичний теоретик / Лисяк-Рудницький І. Історичні 
есе. В 2 т. Т.1. / Пер. з англ. У. Гавришків, Я. Грицака. Київ : Основи, 1994. C. 246.

75  Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури / Переднє слово І. Гирича. 
Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М.С. Грушевського НАНУ; ЛНУ ім. І. Франка, 2006. С. 303.

76  Див.: Гирич І. Ярослав Дашкевич - історіограф новітньої України. Спроба есею. Історіографічні 
дослідження в Україні. Вип. 18. Київ, 2008. С. 307.

77  Ярослав Дашкевич: «Коли твориться держава, твориться і нація». Розмовляв Богдан Залізняк. 
URL: http://www.universum.lviv.ua/archive/journal/2008/dashk_1.html
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ством живой, гибкой и поэтому истинно революционной тактики»78. 
На тлі процесів глибинних зрушень і структурних трансформацій у Російській 

імперії показовим, як виявилось згодом, став епізод зіткнення між двома видат-
ними інтелектуалами - Сергієм Єфремовим та Богданом Кістяківським - з приво-
ду публікації у 1905-1906 рр. збірки російськомовних творів М. П. Драгоманова. 
До цієї полеміки долучились також у 1906-19807 рр. І. Я. Франко та М. І. Павлик. 
Її відлуння відчувалось також у публіцистичних виступах М. С. Грушевського, 
П. Я. Стебницького, С. Ф. Русової, М. М. Могилянського, П. Л. Тучапського та ін. 
З перспективи подальших процесів українсько-російського політичного розмеж-
ування прикметно, що фактично саме тоді робились енергійні спроби з’ясувати 
питання: які політичні сили є легітимними нащадками драгоманівської «полі-
тичної спадщини»? Від чого в ній слід відмовитися, а що - неодмінно взяти з 
собою у боротьбі з автократичним режимом та в надії на розбудову конституцій-
ного ладу? Тому уявляється важливим реконструювати історію полеміки 1906 
р. між С. Єфремовим та Б. Кістяківським у контексті формування стратегії й 
тактики опозиційної еліти Російської імперії у період першої революції 1905-1907 
рр. Одночасно перспективною дослідницькою проблемою є відтворення досвіду 
«прочитання» та інтерпретації цього сюжету в різних темпоральних і історіогра-
фічних полях протягом століття.

Щодо чинників, які спричинили активну рецепцію ідей М. Драгоманова на 
початку ХХ ст., слід відзначити співзвучність системи політичних та етичних цін-
ностей, які він артикулював, настроям й очікуванням опозиційної «ініціативної 
меншості». Передусім представникам середньої та молодшої генерацій українсько-
го руху, які в умовах назрівання кризи імперського режиму 1901-1903 рр. виявля-
ли одночасно інтерес до ліберальних (свобода особистості, політичний плюралізм, 
віра в прогрес), соціалістичних (соціальна справедливість, активна регулююча 
роль держави в економіці, муніципалізація певних галузей промисловості, аграр-
на реформа, кооперування дрібних господарств), націєтворчих (перетворення на-
рода в націю) ідей. Драгоманівські думки були важливими й для осіб, які поєдну-
вали в своїй свідомості «загальноруський» і «український» компоненти, входили в 
1903 р. «Союз освобождения», а з жовтня 1905 р. - до конституційно-демократичної 
партії (партії «народної свободи»), або кадетів.

Проблему рецепції драгоманівських ідей у різних соціальних і політичних 
контекстах доцільно розглядати з точки зору методологічних настанов «нової куль-
турно-інтелектуальної історії»79, згідно з якими варто дослідити взаємодію між 
рухом ідей та їхнім історичним «середовищем проживання», охопити поглядом різ-
норівневий інтелектуальний ландшафт, вислухати думки осіб як «першого», так 
і «другого ряду» в історії, пам’ятати про те, що аргументи та емоції публіцистів, 
істориків, політиків різних напрямків є вагомими для висвітлення особливостей 
історичного процесу. 

Одночасно слід з’ясувати механізм породження міфів навколо реальних по-
дій. Схильність до міфологізації як ненаукового способу тлумачення минулого, 
штучного створення хибних уявлень про реальні події, є рисою, властивою анта-
гоністичним версіям політичної історії України нового часу. А одна із стабільно 

78  От редакции «Освобождения» / Собрание политических сочинений М. Драгоманова. Париж: 
Освобождение, 1905. С. VII.

79  Репина Л. П. История исторического знания: Пособие для вузов / Л. П. Репина, В. В. Зверева, 
М. Ю. Парамонова. Москва : Дрофа, 2004. C. 273.
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відтворюваних у часі когнітивних схем - розмежування «свого» й «чужого» досвіду. 
«Людина XX сторіччя використовує міфологічні форми з тієї ж причини, що і мі-
фотворці давно минулих віків - із потреби пошуку «поетичного» і «авторитетного» 
першопочатку, психологічної легітимації особи у тому середовищі, в якому їй випа-
дає себе реалізувати…Міф - це не тільки те, що з раціонального погляду є напівп-
равдою, перебільшенням, випередженням подій. Це те, що з емоційного погляду 
є правдою», - відзначає Людмила Павлюк, підкреслюючи, що головним завдан-
ням дослідників у постмодерну добу є намагання побачити логіку міфів, вписува-
ність міфів у семіотичні системи другого рівня складності (наприклад, ідеологію 
суспільства)80. 

Революція принесла бурхливу хвилю зацікавлення політичною спадщиною 
М. П. Драгоманова. Для «українського проекту», як своєрідної альтернативи про-
екту «великої російської нації», цей період виявився ключовим з точки зору тран-
сформації етапів процесів «національного будівництва»: саме він приніс свободу 
друку й свободу громадських об’єднань, завершення організаційного оформлення 
та активізацію українських національних партій. У свою чергу, новонароджені 
партії потребували ідеологічного обґрунтування програми й тактики, пошуку «ко-
ріння», символічного ряду «батьків-засновників». Коли припустити, що ідеології 
конструюються так само, як ідентичності, то зрозумілим є прагнення до створення 
символів, культів, ритуалів; конфронтація з іншими силами за вплив на одному 
й тому ж електоральному полі; розподіл ідейної спадщини за принципом «Свій 
- Чужий»; пошуки свого «значущого Іншого»; нарешті, надання йому статусу «ку-
мира». Роль останнього в конструюванні «світу ідей» уявної спільноти політичних 
однодумців ліберально-демократичної орієнтації призначено було грати автори-
тетній постаті М. Драгоманова. 

У 1905-1906 рр. жваву полеміку в середовищі опозиційної еліти викликала 
публікація «Собрания политических сочинений М. П. Драгоманова». У спогадах 
«Про дні минулі» С. Єфремов висвітлює передісторію появи цього видання, дату-
ючи задум початком 1905 р., коли в Києві «випадково, а може, й не випадково» 
перебував Богдан Кістяківський. На погляд Єфремова, «тоді він якось одстав був 
од українства, попрощавсь з колишніми українськими мріями й державсь як росій-
ський ліберал з деякими тільки «обласними» симпатіями та споминами і особливо 
з пієтетом до Драгоманова»81. Меценат та один із фундаторів Української демо-
кратичної партії Є. Чикаленко, за молодих років теж «драгоманівець», запропону-
вав профінансувати видання за кордоном збірки політичних творів Драгоманова. 
«Кістяківський за це ухопився, і незабаром справді таки вийшли в Парижі, захо-
дами ніби редакції «Освобождения», з передмовами Струве та Кістяківського, два 
томи «Политических сочинений» Драгоманова»82. У 1908 р. Б. Кістяківський ра-
зом із товаришем-однодумцем, професором римської історії І. М. Гревсом, щирим 
прихильником Драгоманова, продовжив реалізацію розпочатого проекту. Цим за-
ходам співчував історик і публіцист П. М. Мілюков, лідер кадетської партії. 

Згодом прихильники Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР), 
які вважали себе ідейними нащадками Драгоманова, відзначали: «…Робота, про-
роблена цим гуртком Українців-демократів, незвичайно цінна. Видана ними збір-

80  Павлюк Л. Міфопоетика і міфополітика: міф, контрміф і антиміф. Медіакритика. 2008. Вип. 
2. URL: http://www.mediakrytyka.info/drukovani/mifopoetyka-i-mifopolityka-mif-kontrmif-i-antymif.html

81  Єфремов С. Щоденник (1.01.1895 - 4.02.1896). Про дні минулі: спогади (1876-1907). С. 589.
82  Там само. С. 589.
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ка політичних творів Драгоманова в 2-х томах й досі є не перевершеною справою… 
Майже тими ж самими особами, учнями М. Драгоманова, справа опублікування 
його творів була продовжена в Росії після першої революції, в Москві р. 1908-го. 
Але з планованого тоді видання в 4-х томах вдалось їм видати лише 1-й том під 
титулом - «Центр та окраїни», праці, перед тим друковані автором в російській ле-
гальній пресі, хоча й під псевдонімами. Це зроблено рос[ійськими] видавництвами 
і російською мовою»83. 

Богдан Олександрович Кістяківський (1868, Київ - 1920, Катеринодар) - пра-
вознавець, філософ права, соціолог неокантіанської орієнтації, публіцист84. 

Батько його, професор університету св. Володимира О. Ф. Кістяківський, був 
членом Старої громади та фахівцем з українського звичаєвого права. Громадський 
світогляд Б. О. Кістяківського сформувався під впливом ідей В. Б. Антоновича (його 
хрещеного батька), М. П. Драгоманова, І. Я. Франка, М. І. Павлика. Кістяківський 
був помітною постаттю в соціал-демократичному та ліволіберальному русі (один із 
засновників «Союза освобождения», учасник його закордонних з’їздів, співавтор роз-
робленого Союзом проекту Конституції Росії 1903 р.). Свої статті підписував псевдо-
німом «Українець» (услід за М. І. Костомаровим) та «Освобожденец», а в середовищі 
російських однодумців-конституціоналістів був відомий як «Киянин». Тривалий час 
належав до найближчих соратників П. Струве, але у зв’язку з неприйняттям останнім 
ідей українського національно-культурного руху у 1915-1916 рр. розірвав стосунки з 
ним. Друкувався на шпальтах «Украинской жизни». Його діяльність і широкі зв’язки, 
дружнє спілкування з Максом Вебером сприяли налагодженню контактів між росій-
ською і німецькою громадськістю, поширенню за кордоном інформації про суспіль-
но-політичне та наукове життя в Росії. 

Політичні погляди Кістяківського зазнали помітної еволюції і охоплювали 
широкий спектр ідей - від ортодоксальних марксистських до поміркованих кон-
ституційно-демократичних (кадетських). Переконання його рівною мірою були 
опозиційними самодержавству, шовінізму і революційному тоталітаризму85. 
Американська дослідниця його спадщини Сьюзен Хейман вважає, що саме «укра-
їнофільська позиція Кістяківського спричиняла внутрішній конфлікт між його 
українським походженням і політичною близькістю до російського визвольного 
руху. Його погляди на національне питання не змінювалися зі студентських років 
аж до 1905 року, коли він співпрацював із «Союзом освобождения». Він стояв осто-
ронь зростаючої русофобії серед українських націоналістів і, одночасно, протисто-
яв будь-якому національному сепаратизму, українському чи іншому»86. 

Полеміці Єфремова й Кістяківського в пресі передували гострі дебати, що їх 
С. Єфремов яскраво описав у своїх мемуарах. Йдеться про виступ Б. Кістяківського 
на нараді при погодженні спільної тактики на початку 1905 р. за участю пред-

83  Животко А., Богацький П. Від Редакції / Драгоманов М. Вибрані твори. Збірка політичних 
творів з примітками / За заг. ред. П. Богацького. Прага - Нью-Йорк, 1937. Т. 1. С. V.

84  Див.: Иваницкая С. Г. Кистяковский Богдан (Федор) Александрович. Россия в Первой миро-
вой войне. 1914-1918: Энциклопедия: В 3 тт. Москва : Политическая энциклопедия, 2014. Т. 2: К - П. 
С. 59-60; Іваницька С. Сергій Єфремов versus Богдан Кістяківський: полеміка навколо «політичної 
спадщини» Михайла Драгоманова (історіографічний аспект). Наукові праці історичного факультету 
Запорізького національного університету. 2011. Вип. XXXI. С. 309-319.

85  Див.: Усенко I. Б., Музика I. B. Академік Б. О. Кістяківський - правознавець, філософ і соціолог 
(До 140-річчя із дня народження). Часопис Київського університету права. 2008. № 1. С. 13.

86  Хейман С. Кістяківський: Боротьба за національні та конституційні права в останні роки 
царату / Пер. з англ. Київ : Основні цінності, 2000. С. 161.
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ставників Ради Української демократичної партії (В. Науменко, М. Левицький, 
С. Єфремов) та київських лідерів «Союза освобождения», професорів В. Я. Желєзнова 
і С. М. Булгакова. Кістяківський твердив, що опріч «лівого українства» є ще пра-
віші течії, які й тепер стоять на позиції драгоманівської «Вільної Спілки» і вва-
жають, що не лише Росія, але й «Україна занадто велика, щоб дістати одне ав-
тономне урядування, і що її так само треба розбити на «области» відповідно до 
аргументації Драгоманова». Єфремов заявив, що «в цьому пункті ми вважаємо 
концепцію Драгоманова за перестарілу», але Кістяковський обстоював за «област-
нический», а не національний принцип децентралізації. У підсумку В. Науменко 
та Б. Кістяківський підтримали принцип обласної автономії й заперечили гасло 
національно-територіального (політичного) самоврядування України87. 

У вступній статті до другого тому збірки творів Драгоманова (1906 р.) 
Б. Кістяківський висловив тези про те, що: 1) політичні твори Михайла Драгоманова 
посідають визначне місце в історії розвитку російської суспільної думки, бо «в них 
уперше було чітко й виразно вияснено пекучу потребу переходу Росії до конститу-
ційного ладу»; 2) найбільш важливою складовою його світогляду є «…палка оборо-
на прав пригноблених народностей і передусім права на культурний розвій рід-
ного йому українського народу. Проповідуючи не лише рівноправність осіб, але й 
рівноправність націй, він вважав, що останнє можна здійснити тільки за федера-
ції народів»; 3) надзвичайно важливим у світогляді Драгоманова є «…визнання 
особистості як найвищої цінності і, що має ще більшу вагу, поглибленого розуміння 
ідеї особистості, яке виявило себе у визнанні цінних якостей, властивих особистості, 
і за кожною культурно-самовизначеною народністю»; 4) Драгоманов був «не лише 
невтомним проповідником особистих свобод; він був у певному сенсі й першим 
проповідником їх у Росії»; 5) у його ідеологічних конструкціях існує значний лі-
беральний компонент, бо, «бувши соціалістом, Драгоманов був водночас послідов-
ним лібералом і демократом, якими й є завжди справжні соціалісти. Він невтомно 
доводив, що ідейний лібералізм у найвищій мірі цінний передовсім для соціалізму, 
адже ж бо і пропаганда і здійснення останнього можливі лише на ґрунті особистої, 
суспільної і державної свободи. Але він ніколи не дивився на політичну свободу 
тільки як на засіб для здійснення соціалізму і визнавав за нею цілком самостійне 
й незмінне культурне, політичне та суспільне значення. Щодо цього його ідеї над-
звичайно сучасні, і він є ніби безпосереднім учасником нинішньої боротьби полі-
тичних партій і керунків»; 6) Драгоманов виявляв принципову прихильність ідеям 
федералізму, але все ж наполягав на моделі обласної автономії. Виходячи з засад 
федералізму, який ґрунтується на щонайширшому визнанні автономних прав по-
літичних, соціальних та національних груп, він наполягав, щоб у Росії представ-
ництво державне було міцно пов’язане з представництвом місцевим і крайовим і 
щоб участь народу та його представників у розв’язанні загальнодержавних питань 
опиралася на широкий розвій місцевого самоврядування, доводив згубність цен-
тралізму для самого існування політичної свободи - хоч би від кого той централізм 
виходив, чи то від самодержавної бюрократії, чи то від централістських революцій-
них партій, і «нехай би заради чого його проповідували - чи то в ім’я хибно витлу-
маченої ідеї про єдність і неподільність Росії, чи то в ім’я історичних прав Польщі 
на Литву, Білорусію та Україну і на відновлення польської державності в старих 
кордонах». Одночасно Б. Кістяківський твердив, що для знайомства з діяльністю 

87  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі: спогади. С. 590-591. Див. також: Гирич І. Передмова 
/ Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі: спогади. С. 47.
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Драгоманова як українця і соціаліста треба читати також його твори українською 
мовою, а між ними здебільшого ті, які надруковані у п’яти томах збірки «Громада», 
яку він видавав впродовж п’ятьох років, з 1878 по 1882 р., у Женеві, та у часопису 
«Народ» 1890 по 1895 р. у Львові88.

С. Єфремов, вітаючи в «Новій громаді» появу зібрання праць Драгоманова, 
негайно вступив з Б. Кістяківським у дискусію, зауваживши, що зазвичай 

«по смерти на визначних людей починається просто якесь ніби полювання; за 
кожну невиразну фразу, за всяку часто зовсім випадкову сторону його діяльности ха-
паються, щоб перетягти його до себе й свої власні думки оперти на авторитеті небіж-
чика. Не обходиться тут звичайно й без дуже прикрих непорозумінь, - тим прикріших, 
що чоловік сам за себе не може заступитися й запротестувати проти перекручування 
його думок та поглядів.

Щось на таке закривилося вже і з Драгомановим. Правда, політичне обличчя 
у його таке виразне, що якісь нечисті елементи приточити себе до його не можуть, а 
проте й такі непорозуміння не бажані, про які зараз говоритиму; бо вони затемнюють 
справжній образ цього незабутнього діяча українського відродження»89.

Показовим було те, що обидва вважали М. Драгоманова своїм «великим 
навчителем», але у кожного з них було власне бачення драгоманівських ідей. 
Зауваження, висловлені С. Єфремовим, цікаві не лише для характеристики його 
особистої позиції, але й для з’ясування тієї уявної межі, яка в добу першої револю-
ції відокремлювала українських радикальних демократів від лівого крила росій-
ського лібералізму. 

«Взагалі кажучи, стаття добра, написана цікаво, але тим гірше, коли в бочці меду 
та натрапити на ложку дьогтю. Дьогтеві саме настояще місце  - в мазниці, а серед меду 
він тільки цілу бочку псує. Так само псують цікаву статю д. Б. К. просто таки недоладні 
речі й тенденційне підроблювання поглядів Драгоманова під власну авторову мірку. 
Автор, як видко - російський „ка-де“ (конституційний демократ) з деякими, досить ви-
разними, правда, хоч і не далекими, українськими симпатіями», - говорив Єфремов, 
підкреслюючи, що Кістяківський хибно розумів українство «майже виключно, як куль-
турну справу, не виходючи в національно-політичних домаганнях за межі „областної 
автономії“, загальної для всієї Россії. Не диво, що всіх тих, хто вимагає національної 
автономії України, він має за „націоналістів”, а як принцип національної автономії 
тепер виставляють усі українські політичні партії, не виключаючи навіть соціял-де-
мократичної, то виходить, що свідоме українство заступають самі за себе „націоналіс-
ти”»90.

С. Єфремов передусім піддав сумніву два твердження Б. Кістяківського. 
Перше: що програма М. П. Драгоманова «Вільна Спілка» була обмежена лише ви-
могою обласної автономії (хоча це насправді якраз й відповідало дійсності). Друге: 
«Драгоманов - перший російський конституціоналіст-демократ». С. Єфремов кате-
горично заперечував спроби зробити з Драгоманова «якогось спеціального теоре-
тика лібералізму», попередника сучасних кадетів. Він відстоював виключне право 
своїх однодумців вважати себе «прямими» спадкоємцями М. П. Драгоманова та 

88  Кістяківський Б. М. П. Драгоманов. Його політичні погляди, літературна діяльність і життя / 
Кістяківський Б. Вибране / Упоряд., передм. і примітки Л. П. Депенчук. Київ : Абрис, 1996. С. 275-346.

89  Єфремов С. Відгуки з життя та письменства. Політична спадщина Драгоманова. Нова гро-
мада. 1906.  Кн. 6. С. 158.

90  Там само. С. 159.
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одночасно «йти далі, ніж йшов він», розвивати його ідеї відповідно до вимог життя. 
Твердив, що насправді розбіжності радикал-демократів із Драгомановим не є прин-
циповими. Адже, розмірковував Єфремов, у момент складання Драгомановим своєї 
програми питання національно-політичної автономії перебувало в стадії теоретич-
ного обговорення, і той вирішив покласти в підвалини програми глибше з’ясований 
принцип обласної автономії і в певному сенсі зупинився на півдорозі. 

«Коли Драгоманов складав „Вільну Спілку“, про питання національної автономії 
можна було говорити тільки теоретично, воно було ще зовсім не розроблене, і нічого див-
ного нема, що такий тверезий, практичний політик, як Драгоманов, зупинився на по-
ловині дороги, щоб не вдаватись, як тоді здавалося, в утопії. Інша річ тепер. Автономія 
для всіх недержавних народностей, - українці тут не повинні якимсь винятком бути, 

- це вже цілком практичний постулят, і українські політичні діячі не можуть виставити 
іншого домагання, хоч би тут довелося проти себе мати й авторитет Драгоманова та на-
рікання за „націоналістичність“, які раз у раз чуємо від заступників російських партій». 
Знову ж таки, «…домагання автономії України виставляють українські партії, вихо-
дючи з тих самих загальнолюдських ідеалів, на яких стояв і Драгоманов. Тільки, що 
сучасні наступники Драгоманова, відповідно до обставин часу, можуть і повинні піти 
далі, ніж ішов він, і це зовсім річ нормальна. Вимагати, щоб розвиток політичної думки 
зупинився на одному місці, хоча б його визначив і такий дужий розум, як Драгоманова, 
може тільки завзятий доктринер, якому більше важуть бумажні формули, аніж дома-
гання живого життя. Тим часом усякі програми лиш стільки мають ваги, скільки в їх 
справжнє життя одбивається, і сучасні українські „націоналісти”, беручи термін д. Б. 
К., мусіли ясніше поставити справу національної автономії якраз через те, ще жит-
тя все виразніше ту справу висуває. І коли хочете, вони зовсім тут не розходяться і з 
Драгомановим, бо він не принціпіяльно, а тільки з практичних міркувань обстоював 
свою „областную“ автономію. Коли життєві обставини змінились, то цілком натурально, 
що й українці мусіли змінити свої домагання, засновуючи їх проте на тих самих ідеалах 
загальнолюдського поступу і справедливості та йдучи тим самим „путем федерализ-
ма“, яким увесь час і Драгоманов ішов. Ще менше пощастило авторові передмови з 
характеристикою громадсько-політичних поглядів Драгоманова, а його заходи зробити 
з останнього якогось спеціяльного теоретика лібералізму, по ставивши серед сучасних 
російських „ка-де”, просто дивними здаються, не вживаючи сильнішого слова»91.

Полемізуючи з Кістяківським на сторінках «Нової громади», Єфремов натякав, 
що «д. Б. К. не дуже довго, очевидно, морочив собі голову, коли одразу вирішив, що 

„в этой славной традиции русского общества значение М. П. вполне определенно 
выдвигается, как первого русского контитуционалиста-демократа, творца пер-
вой русской конституционной теории» (стор. XXXV). Зрештою не ясно, що саме хотів 
цим сказати д. Б. К., але сучасний російський читач на підставі такої характери-
стики міг би уявити собі Драгоманова чимсь на зразок сучасних російських „ка-де“. 
А тим часом Драгоманов не був ні „ка-де“ спеціяльно, ні навіть конституціоналіс-
том взагалі, бо він був чимсь далеко більшим і глибшим». Сергій Олександрович 
наголошував, що Драгоманов розумів, що без непохитних особистих прав та самої 
найширшої децентралізації життя «невеликоруських народностей» в конституцій-
ній Росії буде так само тяжким, як і в Росії самодержавній92, водночас підкреслював, 
що друга характерна риса його політичного сгеdо - федералізм. «Український соці-

91  Там само. С. 160.
92  Там само. С. 161.
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яліст-федераліст - так можна назвати Драгоманова і всяка інша характеристика 
буде глибоко несправедливою. Тим більше несправедливо прикладати до його та-
кий епітет, що тепер має своє спеціяльне значіння, як партійна фірма, яка зовсім не 
додержує основних рис громадсько-політичної програми Драгоманова - соціялізму 
й федералізму. Певна річ, з Драгоманова був і консеквентний конституціоналіст 
і глибокий демократ, але у його це було тільки додатком до соціялістичного світо-
гляду, бо він раз у раз обстоював ту думку, що соціялізм може справдитися в житті 
тільки на грунті широкої політичної волі й глибокого демократизму та що без цих 
обставин не може навіть бути успішної пропаганди ідей соціялізму. Ясний політич-
ний світогляд та розуміння політичних обставин відріжняли його від тогочасних 
російських соціялістів, що здебільшого цілком політичну працю відкидали. Але ще 
більша безодня лежить між Драгомановим та сучасними „ка-де“, як політичною 
партією. І приточувати до українського соціяліста-федераліста російську центра-
лістично-ліберальну партію - це зайве цілком і непотрібне баламуцтво, якого нічим 
виправдувати не можна»93.

У роки першої революції національно-територіальна автономія «недержавних 
народностей» Російської імперії перетворилась, на думку Єфремова, на «цілком 
практичний постулат». Українські політичні партії не можуть відмовитися від цієї 
вимоги, незважаючи на апеляцію затятих критиків до авторитету Драгоманова та 
закиди в «націоналістичності». Єфремов пропонував іменувати Драгоманова пер-
шим «українським соціалістом-федералістом», бо метою його було «застосування 
ідей європейського федерального соціалізму до України або Малоросії». Єфремов 
зосереджував увагу читача саме на першій частині свого визначення - «соціаліст», 
наголошуючи, що М. Драгоманов - то «глибоко переконаний, науково вихований 
соціаліст, який завсіди і скрізь пропагував ідеї з соціалізму. Але, в той же час, він - 
соціаліст, нетиповий для свого часу, оскільки на відміну від своїх російських колег, 
розумів політичну свободу не тільки як комплекс загальнодемократичних прав, але 
і як свободу національного життя»94. 

Згодом С. Єфремов, відтворюючи у споминах «Про дні минулі» ідеоло-
гічне обличчя гуртка однодумців-радикалів (Б. Д. Грінченко, М. М. Загірня, 
В. Ф. Дурдуківський, Ф. П. Матушевський, М. П. Левицький), який відокремився 
від Української демократичної партії навесні 1905 р. і 1906 р. увійшов на правах 
автономної групи у склад консолідованої УДРП, підкреслював: 

«Ми були соціялісти, хоча й не соціял-демократичної секти, більш наближаючись 
до російського народництва, і найприродніше було б і назвати себе соціялістичною пар-
тією. Але ця назва вже була заангажована в Соціялістичній укр[аїнській] партії (СУП), 
що тільки незадовго до того злилася з РУП, отже, могли повстати непорозуміння, для 
обох боків небажані. Після довгих міркувань ми спинились на назві «Радикальна», ви-
ходячи з того, що в 70-х роках в Росії взагалі всі соціялісти звали себе радикалами й 
в 90-х у Галичині виникла під впливом Драгоманова навіть партія, з соціялістичною 
програмою, з цією назвою. Цим ми до якоїсь міри підкреслювали історичний зв’язок 
своєї партії з драгоманівським рухом та галицьким радикалізмом Франка й Павлика, 
хоча розуміли, що у нас, де взагалі пам’ять на напрями занадто коротка, така назва 
може викликати непорозуміння. Їх ми думали побороти просто своєю роботою та, може, 
спеціяльними роз’ясненнями своєї позиції поза платформою»95.
93  Там само. С. 162.
94  Там само. С. 161.
95  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі: спогади. С. 578.
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4.2. Сергій Єфремов versus Богдан Кістяківський: полеміка ....

Єфремов в подальшому повернеться до проблеми тлумачення спадщини 
«кумира». У 1908 р. знову пригадає, що «… над Драгомановим операції не впер-
ше діються, - так, відомо, що д. Б. Кістяківський зробив був із його чистісінької 
води російського кадета»96. У тому ж самому році привітає нове видання праць 
М. Драгоманова, яке здійснив його опонент разом з Гревсом.

Незабаром І. Я. Франко, що сам тривалий час був «учнем» М. П. Драгоманова 
в політиці, брав участь у заснування Русько-української радикальної партії в 
Галичині, написав під його впливом чимало пресових праць, у статті «Суспільно-
політичні погляди М. Драгоманова» (1906) схвалив написану Б. Кістяківським 
передмову, назвав її автора відомим «знавцем і прихильником» драгоманівської 
спадщини. Але, як і Єфремов, не погодився з «зачисленням Драгоманова до кон-
ституційних демократів», зробивши коректне припущення, що, можливо, це просто 
- «помилка в писанні», «необережність у номенклатурі». В той же час І. Франко кате-
горично протестував проти подальших спроб «зачислення Драгоманова до консти-
туційних демократів, назви, якою тепер обіймають у Росії найчисленнішу політичну 
партію, ліберальну в західньоєвропейскім значенню і не чужу державно-централі-
заторським тенденціям, проти яких увесь свій вік воював Драгоманов…». На думку 
І. Франка, погляди самого Б. Кістяківського були все ж таки значно ширші від офі-
ційної програми російських кадетів, і тому він не має бути зацікавленим «величати 
сю партію адаптуванням до неї Драгоманова». І. Франко закидав Б. Кістяківському 
недоречність епітету, застосованого до М. Драгоманова - «соціаліст з додатком лі-
бералізму», підкресливши, що соціалізм останнього немає нічого спільного з со-
ціалізмом К. Маркса, Ф. Енгельса та їхніх західноєвропейських послідовників із 
середовища ортодоксальних соціал-демократів. Коментуючи позицію С. Єфремова, 
І. Франко підтримав його заяву про потребу виставити в «питання денне» вимогу 
національно-територіальної автономії України, адже «українські політичні діячі 
не можуть виставити іншого домагання, хоч би тут довелося мати проти себе й 
авторитет Драгоманова та нарікання на «націоналістичність», які раз у раз чуємо 
від заступників російських партій». Франко наголошував, що «…ніякий авторитет 
минулого не може й не повинен стояти на заваді потребам і змаганням пізнішого 
часу, яких основи він за життя не міг передвидіти, ані оцінити». Але рішуче не 
погодився з двома ключовими єфремовськими твердженнями: 1) щодо наявності 
лише вимоги обласної автономії в проекті «Вільної Спілки»; 2) щодо значної ваги 
соціалістичних ідей у світогляді М. Драгоманова. Це було, на його погляд, безумов-
не перебільшення, бо ж «у відомих нам писаннях Драгоманова дійсного соціалізму 
дуже мало: він ані практично не займався соціалістичною агітацією та соціалістич-
ними реформами, ані теоретично не писав нічого, що давало би підставу зачисляти 
його до теоретиків соціалізму»; соціалізм зачіпав, лише проектуючи далекосяжні 
соціальні реформи в інтересах народних мас. Для Франка Драгоманов був пере-
дусім не теоретик, а політик, який мав право на тактичну гнучкість. Він не схва-
лював спроби фетишизації його поглядів з боку щирих послідовників і намагання 
деяких російських українців на догоду поточному моменту штучно змодернізувати 
світогляд М. Драгоманова, репрезентувати його як «свідомого українського націо-
нала і європейського політика»97.

96  Єфремов С. Драгоманов і єврейська справа / Personalia: Публіцистика 1899 - 1917 років 
(«Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Т. 1. С. 219.

97  Франко І. Я. Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова / Франко І. Я. Зібрання творів: У 
50-ти томах. Т. 45. Київ : Наук. думка, 1986. С. 423-438. Особливо див. с. 431-438.
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Відгомін дискусій першої революційної доби в середовищі ліберально-демо-
кратичної партійної еліти зустрічаємо в еміграції. Наприклад, один із провідни-
ків УДРП та ТУП, діяч Петербурзької громади О. Лотоцький, осмислюючи в своїх 
мемуарах роль М.П. Драгоманова, писав: «Молодь 80-х та 90-х років дивилася на 
Драгоманова, як на учителя, пророка, вождя, - політично-громадський його сві-
тогляд, драгоманівство було її катехізисом. Але молодь дальшого покоління вже 
переросла Драгоманова…»98. А от представник прагматичної генерації 1900-х рр. 
О. Я. Шульгін з більшим пієтетом визначав його місце в історії української полі-
тичної думки: 

«Драгоманова обвинувачують, що він був федераліст, не розуміючи того, що для 
реального політика другої половини 19 віку це був максимум вимог…Зрозуміло, що 
він прагнув свободи в імперії; це була передумова поширення української національ-
ної ідеї в масах. Як це не дивно для сучасної молоді, але самостійниками бути навчив 
нас якраз Драгоманов, а не Міхновський. Своєю освітою, своєю красномовністю, своєю 
боротьбою проти росіян і малоросів, які абсолютно нехтували Україну, він усім нам ім-
понував. Дальші висновки з його ідей не тяжко було зробити. З Драгоманова вийшов 
і Єфремов, і Грушевський, і Чикаленко, і Симон Петлюра… Його іменем і його ідеями 
були перейняті й активні діячі кінця 19 віку»99. 

Колізію 1906 р. можна трактувати й як відлуння полеміки між легальними 
народниками та «легальними марксистами» 1890-х рр., одним із активних учасни-
ків якої був Кістяківський. Саме тоді Кістяківський залучився до політико-філо-
софських дискусій, які справили помітний вплив на формування духовного кліма-
ту суспільства та визначення шляхів його розвитку. Кістяківський наполягав, що 
будь-які специфічні ознаки етнічного буття, зокрема мовні та інші традиції («націо-
нальні святині»), є цінними насамперед тією мірою, якою вони узгоджувались з уні-
версальними гуманітарними імперативами. Згодом у розвідці «М. П. Драгоманов 
і питання про самостійну українську культуру» (1912) він напише про «наш наці-
ональний рух, увесь сенс якого полягає…в тому, що він є провідником найпередо-
віших гуманітарних ідей в українські народні маси…»100. І слово «наш» тут не було 
випадковим… Єфремов належав до молодшого покоління й, перечитуючи згодом 
тексти полеміки тих часів, став на бік М. К. Михайловського в його дискусії з марк-
систськими критиками щодо перспектив розвитку капіталізму в Росії, засудив 
властиве марксизму уявлення про історичну необхідність, захопився концепцією 
«боротьби за індивідуальність», співчував думкам про особливу роль інтелігенції 
і «героїв» як провідників «народу». Але, на відміну від Михайловського, «індиві-
дуальність» розглядав як певний народ (націю) з властивою йому специфічною 
ментальністю101. На думку філософів, значне поширення народницьких ідеологем 
в середовищі українських інтелектуальних верств пояснюється укоріненням ще 
з часів Костомарова в українському русі романтично-шеллінгіанських уявлень102. 

98  Лотоцький О. Сторінки минулого. Варшава: УНІ, 1933. Ч. 2. С. 143.
99  Промова О. Шульгіна на ювілейних зборах у Нью-Йорку (З нагоди його 70-ліття). Збірник 

на пошану Олександра Шульгіна (1889-1960) / За ред. В. Янева. Париж - Мюнхен, 1969. (Записки 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Т. CLXXXVI). С. 233.

100  Кістяківський Б. М. П. Драгоманов і питання про самостійну українську культуру / 
Кістяківський Б. Вибране. С. 363.

101  Див.: Варенікова О. С. Єфремов та М. Михайловський: еволюція теорії боротьби за індивіду-
альність. Слобожанщина. 2001. № 18. С. 188-192.

102  Фінько А. Є. Критика Богданом Кістяківським соціально-етичних настанов народництва в 
контексті процесу «відродження ідеалізму». Мультиверсум: Філософський альманах. Ін-т філософії ім. 
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Але, завдяки драгоманівським впливам, Єфремов і Кістяківський зуміли дистан-
ціюватися й від ортодоксального марксизму, й від радикального націоналізму, 
спирали своє розуміння «національного самовизначення» на засадах універсаліз-
му та європеїзму. Обидва були за своїми ідейними витоками «драгоманівцями», й 
це робило їх послідовними прибічниками таких фундаментальних цінностей, як 
гуманізм та конституціоналізм. Але кожен із них вважав своїм правом й обов’яз-
ком пропагувати на власний розсуд спадщину «вчителя».

Становлять інтерес подальші історіографічні рефлексії щодо дискусії 1906 
р. навколо «політичної спадщини» Драгоманова. Здається, першим свою версію 
тлумачення полеміки «Єфремов vs Кістяківський» подав у радянській історіогра-
фії біограф М. П. Драгоманова, публіцист Д. Й. Заславський (1880, Київ - 1965, 
Москва), у 1900-ті рр. меншовик й опонент В. І. Леніна, талановитий, але безприн-
ципний радянський номенклатурний журналіст і літературний критик. У 1920-ті 
рр. Заславський неодноразово консультувався з С. Єфремовим щодо змісту та де-
талей своєї праці103. Можливо, тоді С. Єфремов звернув увагу Заславського на свою 
давню полеміку з Б. Кістяківським. У щоденнику Єфремов згадує про ознайомлен-
ня з коректурою книжки Д. Заславського: «Праця хороша, тон гарний і помилок 
мало, та й то дрібні. Сьогодні ж написав йому про це…»104. У відповідь на про-
хання Заславського в травні 1924 р. уладнати український переклад С. Єфремов 
дав принципову згоду, «бо праця Заславського добре написана» 105. У передмові 
до видання 1924 р. Д. Заславський щиро дякує академіку «за цінні вказівки й за 
дружню участь у перегляді книги»106. Звертаючись до тексту Д. Заславського, ба-
чимо, що його аргументи щодо питання, хто мав більше прав на спадщину «вчите-
ля» - українські радикали-соціалісти чи російські ліберали, витримані відповідно 
настроям доби «українізації». Привертають увагу міркування Д. Заславського сто-
совно того, що «для Драгоманова ще не прийшла пора антикварно-об’єктивного до-
сліду. В багатьом він наш злободенний сучасник». Нібито передбачаючи подальшу 
неминучу амбівалентність тлумачення драгоманівської спадщини в радянському 
суспільствознавстві, Д. Заславський писав: 

«Драгоманов…завжди воював щонайменше на два фронти. Не дивно, що з його 
статей легко висмикнути потрібну цитату, як палицю з кумового тина. Цитатами 
з Драгоманова націоналісти побивали марксистів, а марксисти націоналістів. 
Спираючись на Драгоманова, українські федералісти сперечались з сепаратистами і 
самостійниками… Найбільше наносили колів з тину Драгоманова російські лібера-
ли-конституціоналісти. Вони сприяли поширенню того забобону, ніби Драгоманов був 
і сам лібералом-конституціоналістів, чимось на зразок духовного батька пізніших ка-
детів. Годі й говорити, що таке тлумачення політичних ідей Драгоманова близько під-
ходить до їх фальсифікації …»107. 

Праця отримала схвальний відгук М. Грушевського, який написав «кілька 
слів про книжку Д. Заславського, як замітне явище в небагатій літературі про 
Драгоманова - мабуть найцінніше, що вийшло про нього на російській мові…» Він 
Г. С. Сковороди НАН України. Київ : Український Центр духовної культури, 2007. Вип. 61. С. 143-145.

103  Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. С. 85.
104  Там само. С. 104.
105  Там само. С. 118, 121.
106  Заславский Д. И. Михаил Петрович Драгоманов. Критико-биографический очерк. Киев : 

Сорабкоп, 1924. С. 5.
107  Там само. С. 5.
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не проминув факт  інтерпретації Заславським дискусії 1906 р., зауваживши: «Автор 
поставив собі, супротив сього, два завдання: по-перше, довести, що Драгоманов був 
далеко більше революціонером-соціялістом, ніж лібералом-конституціоналістом. 
По-друге - вияснити, як сильно помиляються ті, що вважають, нібито поза чисто 
українською сферою діяльність Драгоманова мала мінімальний вплив у політич-
ній еволюції … Те, що він пише на сю тему, дуже інтересне, повне вірних і влучних 
спостережень і з користю буде прочитане кожним, хто цікавиться розвоєм політич-
ної ідеології другої половини XIX ст.». Академік «гаряче рекомендував» це видання 
всім зацікавленим українським читачам108.

Через десять років, в умовах утвердження в УРСР сталінського тоталітарного 
режиму, у ґрунтовно переробленому виданні з оновленою (невипадково) назвою 
«М. П. Драгоманов (к истории украинского национализма)», Д. Заславський, зух-
вало, в агресивно-викривальному тоні, властивому історіописанню тих важків ча-
сів, писав, що 

«російські ліберали розкопали, зібрали і видали твори Драгоманова, надруковані 
російською мовою в російських ліберальних виданнях і в «Вільному слові». Це дало їм 
можливість і підставу проголосити Драгоманова попередником і духовним батьком ро-
сійського ліберального конституціоналізму, першим значним «кадетом». Це не те, що 
неправильне, а одностороннє уявлення про Драгоманова. ... Російські ліберальні дра-
гоманівці, зображуючи Драгоманова, як раннього мілюковця, малювали односторон-
ній образ і робили помилку. Помилку протилежного змісту, незрівнянно більш грубу, 
допускали українські націоналісти. Вони з літературної спадщини Драгоманова брали 
тільки його публіцистику українською мовою і зводили на цій підставі Драгоманова в 
звання першого українського соціаліста. Замазуючи реакційні і ліберальні риси в його 
літературної діяльності, вони зображували його як послідовного демократа. У револю-
ції 1917 р. ці буржуазні націоналісти називали себе «соціалістами-федералістами». З 
цих петлюрівських кіл йшла ідеалізація Драгоманова, і його ім’ям прикривалася і ви-
правдовувалася буржуазна контрреволюція на Україні. «Соціалісти-федералісти» не 
намагалися, однак, видавати Драгоманова за марксиста. Навпаки, вони протиставля-
ли його марксизму. З Драгоманова вони виводили особливий український «соціалізм», 
побудований на ліберально-демократичних, «гуманітарних» засадах»109. 

Подібні історіографічні мутації для літераторів, які бажали за всяку ціну ви-
жити в нових умовах, були неминучими й, мабуть, зрозумілими. Як вважають фа-
хівці, досліджуючи механізми колективної пам’яті в кризові періоди історії, кожен 
суттєвий розрив із традицією, кожна зміна епох може викликати формування но-
вих образів минулого, до того ж, «…саме тоді, коли після такого обриву намагають-
ся почати наново. Спроби розпочати все наново, відродження, реставрації завжди 
виступають у формі звернення до минулого»110. У сталінську добу відбулася ради-
кальна зміна політичного режиму й психологічного клімату, змінилось і сприйнят-
тя істориками дійсності, вони фактично «перемістились» із одного «ідеологічного 
світу» - відносної лібералізації доби «українізації» й нової економічної політики - в 
інший, тоталітарний світ. Механізм подібних процесів «переформулювань» мину-

108  Грушевський М. [Рец.]: Заславский Д. Михаил Петрович Драгоманов. Критико-
биографический очерк. Україна. 1926. Кн. 2-3 (17). С. 221.

109  Заславский Д. М. П. Драгоманов (к истории украинского национализма). Москва : Изд-во 
политкартожан, 1934. С. 226-228.

110  Цит. за: Нарский И. В. Фронтовой опыт русских солдат. 1914-1916 годы. Новая и новейшая 
история. 2005. № 1. С. 203.
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лого прихильники епістемологічного конструктивізму називають явищем «ресоці-
алізаціі», коли «…минуле перетлумачується для того, щоб воно відповідало ниніш-
ньої реальності, в минуле переносяться різні елементи, які суб’єктивно в ньому 
відсутні»111. Протягом кінця 1920-х - 1930-х рр. відбулася руйнація основного ма-
сиву національної історичної науки в УРСР. А у праці Д. Заславського в редакції 
1934 р. неминуче відбулась ідеологічна верифікація полеміки між «українськими 
націоналістами» й «російськими лібералами-конституціоналістами». В подаль-
шому саме ця версія тлумачення подій стала базовою у працях тих радянських 
істориків, які в подальшому брались викривати «драгоманівщину» та боролися з 
привидами «української буржуазної контрреволюції». Так було з середини 1930-х 
й до кінця 1980-х років… Але навіть у 1964 р., після доби хрущовської «відлиги» й 
початку трансформації радянського режиму, той самий Д. І. Заславський укупі зі 
співавтором І. Романченко, в монографії «Михайло Драгоманов: Життя і літера-
турно-дослідницька діяльність» на с. 10 висловлював впевненість, що герой його 
книжки «був одним з найактивніших борців проти українського буржуазного на-
ціоналізму»!

У другій половині 1960-х рр., в історичній літературі побутували різні версії 
тлумачення драгоманівської спадщини. Типовий взірець такого підходу становить 
праця В. Л. Лукеренка. Повторюючи, тільки з більш жорсткими акцентами на 
адресу «українського буржуазного націоналізму», тиради Д. Заславського взірця 
1934 р., автор стосовно дискусії 1906 р. стверджував: 

«…спадщина М. Драгоманова нерівна. Поряд з прогресивними сторонами вона 
містить в собі елементи консерватизму і взагалі є суперечливою. Тому не випадко-
во, що навколо імені Драгоманова точилася гостра ідейна боротьба не тільки за його 
життя, а й багато років після його смерті. Буржуазні ліберали типу Б. Кістяківського 
намагались видати Драгоманова за свого ідеолога. Царські чиновники і шовініс-
тично настроєні публіцисти вважали Драгоманова сепаратистом, прихильником ві-
докремлення України від Росії. Але більше за всіх над фальсифікацією світогляду 
М. Драгоманова «потрудились» українські буржуазні націоналісти. Свідомо замовчу-
ючи боротьбу Драгоманова проти українського буржуазного націоналізму за братнє 
єднання і співробітництво українського і російського народів, вони проголошували 
Драгоманова основоположником якогось «українського марксизму», що протистоїть 
ленінізму (С. Єфремов, М. Грушевський), «ідеологом нової України» (М. Шаповал), на-
зивали його попередником більшовизму на Україні (Д. Донцов). Інша частина укра-
їнських буржуазних націоналістів, навпаки, люто нападала на Драгоманова, прого-
лошувала його боротьбу за єднання України з Росією зрадництвом, називала його 
«агентом катковської Росії», емісаром царського уряду для «обрусіння галичан», що 
«винародовив українську інтелігенцію», зробив з багатьох українців, які пішли за ним, 
«національних євнухів». Іншими словами, Драгоманов для них - ворог «національної 
ідеї», ворог прогресу»112. 

На початку 1970-х рр. Р. П. Іванова писала, що В. І. Ленін «не погодився з 
твердженням Аксельрода, що Драгоманов подібно до Струве, був прихильником 
легального розвитку і боявся революції. … Кинуте недоброзичливою рукою зви-
нувачення Драгоманова в реформізмі ще у 80-і рр. радо підхопили як недруги, 
так і ті, кому вигідно було прикритись його іменем та авторитетом. Так, зокрема, 

111  Бергер П., Лукман Т. Назв. праця. С. 249-263.
112  Лукеренко В. Л. Світогляд Драгоманова. Київ : Наук. думка, 1965. С. 4.
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Кістяківський оголосив Драгоманова навіть основоположником кадетизму в Росії і 
називав його глашатаєм російського лібералізму 70-80-х рр.»113. 

Перші суттєві зрушення в інтерпретації зазначеної проблеми, здається, від-
булись лише в період горбачовської «перебудови» та «гласності» 1985-1991 рр. й 
були зафіксовані в наступних виданнях114. Гарячково ліквідуючи «білі плями» та 
«переоцінюючи цінності», вітчизняні гуманітарії нарешті повернулися до виваже-
них оцінок ролі й значення М. Драгоманова в російському та українському опо-
зиційних рухах. Але все ж таки, як і в 1905-1907 рр., періодично давалася взнаки 
поляризація поглядів стосовно змісту «політичної спадщини» М. Драгоманова. 

Суттєвим стимулом для нового погляду на полеміку 1906 р. стало зацікавлен-
ня дослідників особистістю та творчим доробком Б. Кістяківського. У 1995 р. поба-
чила світ монографія Л. П. Депенчук «Богдан Кістяківський», а в 1996 р. вийшла 
за її редакцією перша україномовна збірка його творів, куди увійшла й полемічна 
передмова. У вступній статті та коментарях Л. П. Депенчук окреслила сприйнят-
тя з 1888 р. Кістяківським ідей М. Драгоманова («Драгоманов … єдиний, до кого 
він завжди мав пієтет як учень і послідовник») та ідейні розбіжності публіциста з 
ідеологами «Союза освобождения». Вона підтримала тезу А. Валіцького (Оксфорд, 
1987), що Кістяківський не став людиною якоїсь однієї ортодоксальної школи чи 
напрямку, він завжди виступав як оригінальний мислитель, який стояв осторонь 
магістральної колії в історії російського лібералізму та російської ідеалістичної 
філософії, виступаючи у ролі критика цих двох явищ. Л. П. Депенчук вислови-
ла впевненість, що «історико-культурним контекстом, в якому можливе адекватне 
визначення з огляду на особливості та обставини творчості Кістяківського, … є іс-
торія української інтелігенції в органічному зв’язку з історією національної само-
свідомості…»115. Торкаючись полеміки 1906 р., висловила думку, що серед інших 
публіцистичних виступів інтерес становлять лише статті М. І. Павлика в газеті 
«Діло», видані згодом окремою брошурою (Львів, 1911). Дослідниця звернула увагу 
на те, що у виданні 1908 р. Кістяківський «зважив на критику Єфремова і замінив 
терміни у визначенні, що породжували асоціацію з назвою партії кадетів, зали-
шивши незмінною оцінку по суті»116.

Актуалізуючи аргументи дискусії 1905-1907 рр. в історично-філософській 
розвідці 1999 р., Л. П. Депенчук і М. І. Лук визнали слушність спостережень 
Б. Кістяківського стосовно еволюції поглядів «учителя» від революційно-радикаль-
ного (збірка «Громада») до реформаторського соціалізму початку 1880-х рр., роз-
глянувши соціалізм та лібералізм як два взаємопов’язані компонента в світогляді 
М. П. Драгоманова. Вони запропонували запровадити до наукового обігу термін 
«українське ліберальне народництво», маючи на увазі той самий «немарксист-
ський соціалізм», який можна назвати «драгомановським». Суттєвим був висновок 
авторів про те, що «доведення Драгомановим історичної вартості, народності укра-
їнського республіканізму та вільнолюбства, трактування ліберальності як прита-
манного народові прагнення до волі стали не лише чинниками впливу на настрої 
російського народництва у часи його кризи, але й спробою залагодити конфлікт 

113  Іванова Р. П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (ІІ полови-
на ХІХ ст.). Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1971. С. 155.

114  Див., напр.: Федченко М.П. Михайло Драгоманов: життя і творчість. Київ : Дніпро, 1991. 
362 с.; Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова: Зб. наук. праць. Київ : Наукова думка, 
1991. 248 с.; Лісовий В. Драгоманов і Донцов. Філософська і соціологічна думка. 1991. № 9. С. 83-101.

115  Депенчук Л. П. Передмова / Кістяківський Б. Вибране. С. ІХ, ХХІ, ХХІХ-ХХХ.
116  Депенчук Л. П. Передмова / Кістяківський Б. Вибране. С. 447, 430
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ліберальних «батьків» та радикальних «дітей» у середовищі українства, а також 
визнанням єдності зусиль двох опозиційних до імперської держави рухів - народ-
ництва та «земства» у широкому значенні цього явища»117.

Американська дослідниця Сьюзен Хейман називає Кістяківського «космополі-
том трьох світів». Висвітлюючи питання «Драгоманов і Кістяківський», виважено 
відзначає:

 «Конституційна, федеральна та антисепаратистська позиція Кістяківського ви-
значилася під впливом ліберальних соціалістичних ідей Михайла Драгоманова, його 
інтелектуального наставника… Кістяківський присвятив своє життя пропаганді ідей 
Драгоманова в Росії та на Заході…Як і Драгоманов, Кістяківський почувався чужин-
цем серед російських революціонерів…Політична еволюція Драгоманова може слу-
гувати моделлю власного розвитку поглядів Кістяківського - від радикального марк-
систа до реформатора-соціаліста…Проте… Кістяківський жив уже в іншу епоху, тому 
його погляди відрізнялися від драгоманівських…»118.

Увагу гуманітаріїв привернула також специфіка національної самоі-
дентифікації Б. Кістяківського119. Так, Ю. А. Горбань доходить висновку, що 
Б. О. Кістяківський, «будучи переконаним прихильником політико-правового ви-
рішення «українського питання», вважав за доцільне консолідувати український 
національний рух з російським загальнодемократичним рухом, щоб разом домага-
тися конституційного реформування Росії», і твердить, що Кістяківський належав 
до постатей, що «ідейно репрезентували ліберально-демократичне крило в укра-
їнському національному русі»120. Зацікавленість філософів продовжує викликати 
драгоманівський «слід» у творчості Кістяківського121.

Рецепція ідей М. Драгоманова в політичному соціумі Російської та Австро-
Угорської імперій 1900-тих рр. ґрунтовно розглянута в монографії А. М. Круглашова. 
Коментуючи полеміку 1906 р., він відзначає, що 

«скоріше, Б. О. Кістяківський намагався довести, посилаючись на Драгоманова, 
можливість і необхідність порозуміння між силами ліберальної опозиції, демократич-
ними діячами та прихильниками соціалістичних доктрин задля об’єднання їх зусиль 
у побудові майбутньої Росії на засадах справедливого соціального ладу, на принципах 
драгомановського конституціоналізму та федералізму. Останні прагнення не влаш-
товували, як досить швидко з’ясувалося, більшість російських лібералів, не пов’яза-
них ані національними сентиментами, ані особистими симпатіями з Драгомановим. 
Кістяківський поділяв деякі тривоги свого вчителя щодо перспектив конституціона-
лізму та пореволюційного розвитку Росії. Політична еволюція його однодумців-лібера-
лів змушувала його наполягати на практичній важливості федералістської програми 

117  Депенчук Л. П. Історіософія та соціальна філософія М. Драгоманова. Київ : Укр. центр духов-
ної культури, 1999. С. 168-190, 170-173, 179.

118  Хейман С. Назв. праця. С. 172-173, 175.
119  Див., напр.: Жукова Н. Українська ідея у світоглядній позиції Б. Кістяківського. Українська 

національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип. 9. Львів, 2001. С. 24-35; Жукова Н. Особливості 
української самоідентифікації Б. Кістяківського. Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації украї-
ністів: Соціально-гуманітарні науки. Чернівці: Рута, 2004. С. 83-87; Семикрас В. В. Українська само-
ідентичність у світогляді Богдана Кістяківського. Гілея: науковий вісник. 2010. Вип. 42 (12). С. 293-297.

120  Горбань Ю. А. Постать Богдана Кістяківського в українському визвольному русі початку XX 
століття. Сторінки історії: зб. наук. праць. Вип. 30. Київ : ІВЦ «Політехніка», 2010. С. 71-80.

121  Див.: Альчук М. П. Богдан Кістяківський про значимість Михайла Драгоманова в україн-
ській культурі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2010. Вип. 23 (36). С. 161-167.
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Драгоманова, для якої не знаходилось місця в політичній платформі російського лібе-
ралізму і яка не сприймалась тими ж кадетами як можлива для втілення». 

Проте Б. О. Кістяківський не втрачав надії звернути увагу ліберально мисля-
чого, демократично налаштованого інтелігента в Росії на актуальність спадщини 
Драгоманова. Але події постреволюційних років переконали його, що навіть досить 
помірковані політичні проекти перевлаштування Російської держави, запропоно-
вані М. П. Драгомановим, виявились «надмірними» для російського імперського 
суспільства122.

Свою інтерпретацію дискусії 1906 р. навколо драгоманівської спадщини в 
контексті доби «малої революції» подає І. Б. Гирич, відзначаючи, що у суперечці 
з прокадетськи налаштованими українськими політиками, які перебували у фар-
ватері російських політичних інтересів, І. Франко, М. Грушевський і С. Єфремов 
«відвойовували» М. П. Драгоманова, проте різними шляхами. Якщо С. Єфремов 
намагався використати авторитет Драгоманова на українську користь і добачав 
у Михайлові Петровичу тогочасного соціаліста-федераліста, то Б. Кістяківський, 
навпаки, бачив у Драгоманові російського політика українського походження, що 
вирішував спільну для українців і росіян суспільну справу, першого по-європей-
ськи налаштованого конституціоналіста і соціаліста. А от Франко і Грушевський 
намагалися «через реалістично-критичне ставлення чітко наголосити на негати-
вах і позитивах Драгоманова, на тому, що можна використати для сучасності, а від 
чого варто відмовитися назавжди»123.

Дискусію С. Єфремова та Б. Кістяківського, щоправда, досить побіжно, роз-
глянув у контексті історії УДРП - УПСФ В. В. Стрілець. Так, спочатку він дорікає 
С. О. Єфремову, що той в рецензії на збірку праць М. П. Драгоманова не розкрив 
належним чином поняття «національна та обласна автономія», далі твердить, що 
«в уявленні російських лібералів, із котрими тісно співпрацювала УДРП, вимо-
га національно-територіальної автономії України не мала політичного змісту, а 
сприймалася як наміри поширити права земств», але «в період революції 1905-
1907 рр. російська ліберальна демократія мирилася з гаслом національно-терито-
ріальної автономії у її неполітичному змісті…»; і, знову повертаючись до позиції 
С. Єфремова, називає його «…не об’єктивним дослідником, а … політиком, котрий 
прагнув використати, можливо і пропустивши через власне сумління, ім’я та вчен-
ня видатного громадсько-політичного діяча для потреб свого політичного угрупу-
вання, але й тоді вражає безапеляційність й однозначність його формулювань та 
узагальнень»124. Та, ясна річ, що С. Єфремов не мав ні наміру, ні потреби в добу 
революційних змін виступати на сторінках періодичної преси в ролі «об’єктивного 
дослідника». Інтерпретуючи в політичному сенсі драгоманівські думки, він одно-
часно пропагував програмові вимоги партії, лідером якої був. 

Свою думку стосовно полеміки 1906 р. висловлює фахівець із історії УПСР 
Т. А. Бевз, твердячи, що, «відстоюючи погляди М. Драгоманова стосовно ідеї облас-
ної автономії, С. Єфремов визнав за доцільне заявити, що Драгоманов відстоював 

122  Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. Вид. 2-ге. С. 18, 
22-24.

123  Гирич І. М. Грушевський та І. Франко: громадське і приватне: Чинник М. Драгоманова у 
взаєминах вчених. Неопалима купина. 2007. С. 91-123. URL: http://www.i-hyrych.name/Hrushevsky/
AndFranko/Dragomanov.html. Також див.: Гирич І. Михайло Грушевський: конструктор української мо-
дерної нації. Київ : Смолоскип, 2016. С. 622-638.

124  Стрілець В. В. Українська Демократично-Радикальна партія: витоки, ідеологія, організація, 
діяльність (кінець ХІХ ст. - 1939 р.): Монографія. Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 
2002. С. 24-25, 30.
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цю ідею не з принципових, а лише з практичних міркувань. Змінилися загально-
політичні обставини, продовжував С. Єфремов, змінилися й вимоги українства, 
які залишилися незмінними стосовно ідей загальнолюдського прогресу й спра-
ведливості та «дороги федералізму», якою прямував М. Драгоманов». За словами 
автора, С. Єфремов «досить високо оцінював роль М. Драгоманова у підготовці 
ґрунту для створення політичних партій», але сам «трактував соціалізм досить 
вузько - суто в плані забезпечення політичних свобод. Принаймні він волів не 
розкривати свого бачення соціалістичного ладу». Цікаво, що Т. А. Бевз теж чомусь 
«вражає безапеляційність й однозначність його [Єфремова. - С. І.] формулювань 
та узагальнень…»125.

Показово, що деякі автори, захопившись описами світогляду «молодого юна-
ка» С. О. Єфремова та згадуючи про «юнацький етнографізм», про художні й пу-
бліцистичні твори, які він читав, про вплив теорії боротьби за індивідуальність 
його «віртуального» учителя М. К. Михайловського, якимось чином примудря-
ються «не помітити» виразний драгоманівський «слід» у формуванні єфремов-
ської системи громадсько-політичних пріоритетів126. В іншій публікації той же 
автор, зосередившись на «актуальній та малодослідженій» проблемі реконструк-
ції «поглядів Сергія Єфремова на державність України через призму програми 
Української Радикальної партії», згадує, нарешті, про ідеї М. П. Драгоманова, які 
«привертали основну увагу у поглядах С. Єфремова»127, але чомусь не посилається 
на головне джерело своєї інформації - захищену 1994 р. в Москві дисертацію, май-
же дослівно використовуючи з неї абзаци та сторінки128.

Вітаючи появу бібліографічного реєстру творів і праць про М. Драгоманова129, 
розцінюючи цей покажчик як «своєрідний пролог до осягнення складного та супе-
речливого інтелектуального світу українського мислителя», О. Ясь зазначає, що 
«попри розмаїття політичних, дослідницьких і культурно-освітніх інтерпретацій 
доробку й постаті Михайла Драгоманова, що витворилося завдяки одночасним 
зусиллям коментаторів і популяризаторів із числа його прихильників та його опо-
нентів, до сьогодні відчувається гостра потреба у нових прочитаннях його текстів 
і написанні масштабної інтелектуальної біографії»130. 

Юлія Куценко, дослідивши конструювання образу М. Драгоманова як гро-
мадського діяча в українській історичній науці останніх десятиріч, вважає, що 

125  Бевз Т. Сергій Єфремов і ідея створення української політичної партії. Збірник наукових 
праць Науково-дослідного інституту українознавства. 2007. Т. ХVІ. С. 195-196.

126  Могильний Л. Формування світогляду Сергія Єфремова під час навчання у Київській духов-
ній семінарії. Часопис української історії. 2009. Вип. 12. С. 37-42.

127  Могильний Л. Погляди Сергія Єфремова на державність України через призму програми 
Української Радикальної партії (1905 р.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічно-
го університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2009. Вип. 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/
portal//Soc_Gum/NZTNPU_ist/2009_1/materialy/2009_1/Mogylnyy.pdf. - С. 

128  Чмырь С. Г. Украинская демократическо-радикальная партия: истоки, организация, про-
грамма, тактика (90-е гг. ХIХ в. - 1908 г.) / Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Институт российской исто-
рии РАН. Москва, 1994. С. 126-127, 136-139, 141.

129  Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011) / упоряд. М. О. Мороз, В. А. Короткий (керів-
ник авторського колективу), І. І. Тіщенко, І. С. Гриценко, С. І. Білокінь. Дрогобич : Коло, 2011. 740 с. 
Первісну основу покажчика склав машинопис (1280 позицій) українського бібліографа й політв’язня 
сталінських таборів Мирослава Мороза (1923-2006). Укладачі перевірили зібраний матеріал й істотно 
його розширили. Загалом бібліографія налічує 6060 поданих у хронологічній послідовності позицій, із 
яких 953 - публікації текстів самого М. Драгоманова.

130  Ясь О. [Рец.]: Упорядники: Мирослав Мороз, Віктор Короткий, Ірина Тіщенко, Іван Гриценко, 
Сергій Білокінь. Михайло Драгоманов. Бібліографія. 1861-2011. Критика. 2013. Рік XVІ, Число 9-10 
(179-180). URL: https://krytyka.com/ua/reviews/mykhaylo-drahomanov-bibliohrafiya-1861-2011
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нині відбувається певний розрив з «традицією М. Павлика», яка полягала на-
самперед у популяризації політичних ідей М. Драгоманова, та домінуючою стає 
«традиція Б. Кістяківського», який «ще на поч. ХХ ст. намагався викласти ці-
лісну політичну теорію М. Драгоманова». Відтепер у формуванні історіогра-
фічного образу М. Драгоманова провідною стає теоретизація його ідей, яка по-
лягає у «виясненні ідейних витоків, базисних принципів політичної концепції 
М. Драгоманова, роз’ясненні її неоднозначних елементів». Реалізація цього 
завдання спричинила «розпад образу М. Драгоманова як громадського діяча на 
кілька окремих образів». Визнаючи роль М. Драгоманова як одного з основопо-
ложників української політичної теорії, дослідники прослідковують наступність 
політичних ідей ученого в концепціях найбільших політичних теоретиків і по-
літиків-практиків України поч. ХХ ст. - М. Міхновського, М. Грушевського, В. 
Липинського, С. Єфремова, і вплив цей визначається ними як «цілком очевид-
ний та позитивний»131. 

У підсумку можна дійти висновку, що процес консолідації російського лібе-
ралізму (насамперед його лівого крила) напередодні та в період першої російської 
революції 1905-1907 рр. спонукав його «конструкторів» до пошуку «першоджерел» 
та «батьків-засновників», викликавши несподівано гострі «бої за Драгоманова». 
Вірогідно, Б. Кістяківському, як і деяким іншим провісникам нового соціального 
лібералізму, М. Драгоманов уявлявся одним із перших вітчизняних мислителів, 
що зумів у 1870-1890-тих рр. органічно синтезувати принципи етичного соціа-
лізму, конституціоналізму і запозичені з арсеналу прудонівського анархізму ідеї 
свободи особистості та автономності громади. У подальшому, переживши міжре-
волюційну добу, зблиснувши у 1917 - 1920 рр. у гаслах прокламацій, газетних 
передовиць, постулатах партійних програм, ця колізія - але за участю інших ак-
торів і статистів - трансформувалася з кінця 1920-тих та у 1930-ті рр. у різні фор-
ми ідейної боротьби з питань драгоманівської спадщини. Водночас відбулося її 
«перетікання» у ретроспективну критику світоглядних настанов української лібе-
рально-демократичної партійної еліти. У 1950-і - 1980-і рр., в умовах «розвинутого 
соціалізму», адаптувавшись до нових політичних і соціальних реалій, пережив-
ши метаморфози, обгорнувшись численними модифікаціями, історія інтелекту-
ального двобою двох синів України - Сергія Єфремова та Богдана Кістяківського 
- за «політичну спадщину» свого «вчителя», стала, нарешті, з середини 1990-х рр. 
предметом коректних академічних дискусій і дослідницьких рефлексій. 

Отже, невипадково в свій час І. Лисяк-Рудницький наголошував, що, «не-
зважаючи на зовнішню публіцистичність, Драгоманов виступав як активний і 
оригінальний політичний мислитель. І як завжди буває з оригінальними мис-
лителями, його ідеї становлять інтерес для наступних поколінь не тільки з істо-
ричної точки зору, вони все ще досить життєздатні, щоб збагатити сучасну думку 
і чинити на неї вплив»132. Але ж, оскільки «…історична наука в Україні завжди 
була (і досі є) чимось більшим, ніж пізнавальна дисципліна…»133, оповите міфо-
логізаціями відлуння полеміки 1906 р. відчувається й дотепер у пострадянській 
історіографії.

131  Куценко Ю. Образ М. Драгоманова як громадського діяча в сучасній українській історичній 
науці. Історіографічні дослідження в Україні. 2014. Вип. 24. С. 147-148.

132  Лисяк-Рудницький І. Драгоманов як політичний теоретик / Лисяк-Рудницький І. Історичні 
есе. В 2 т. Т.1. / Пер. з англ. У. Гавришків, Я. Грицака. Київ : Основи, 1994. С. 246.

133  Яковенко Н. Кілька спостережень над модифікаціями українського національного міфу в 
історіографії. Дух і літера. Київ, 1998. № 3/4. С. 116.
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4.3. володимир антонович як «узагальнений інший»:
 «навчитель … в житті та керівник поколіннів»

Звертаючись до інтелектуальної спадщини діячів із покоління 1890-1900-х 
рр., неодмінно натрапляємо на ім’я Володимира Боніфатійовича Антоновича (18 
січня 1834 р., с. Махнівка, Бердичівський повіт, Київська губернія (за іншими 
даними: 1830 р., м. Чорнобиль) - 21 березня 1908 р., Київ). І не лише тому, що 
значна кількість представників української ліберально-демократичної еліти про-
йшла його «київську документальну школу». Великою мірою це було пов’язано з 
тим, що В. Б. Антонович дійсно виступав як порадник і наставник в політичних та 
практично-організаційних справах, «експерт» у політиці національної культури, 
інтелектуал, що на підставі критичного аналізу історичної минувшини України 
здатен був передбачати її майбуття. Як свідчать джерела особистого походжен-
ня, багато хто з «людей 1890-х» обирав свій шлях, орієнтуючись на поради свого 
«вчителя». Спроби дешифрувати незбагненну таємницю його впливу робились як 
за його життя, так і після відходу у вічність134. Спробуймо, користуючись інстру-
ментарієм «біографії поколінь» та колективної пам’яті, проаналізувати комплекс 
публіцистичних і мемуарних матеріалів, що вийшли з-під пера С. Єфремова, та 
порівняти його оцінки з висновками однодумців. Доцільним уявляється розгляд 
цієї проблеми на підставі «соціології знання», зі застосовуванням концепту «уза-
гальненого Іншого». Поняття було запроваджене до наукового обігу соціологом 
Джорджом Гербертом Мідом (1863-1931), який вважав, що індивід формує образ 
«узагальненого Іншого» у процесі соціальної взаємодії, за якої цілі, цінності, очіку-
вання, думки членів певної групи стають прийнятними і для конкретної особи, яка 
їх «привласнює». Хоча початкові фази можуть бути досить специфічними через ін-
дивідуальні особливості сприйняття окремими індивідами групових цінностей, че-
рез деякий час увесь комплекс факторів стає взаємопов’язаним і узагальненим, не 
залежачи надалі від специфічних цілей чи бажань окремих людей. Таким чином, 
завдяки наявності «узагальненого Іншого», особа починає успішно взаємодіяти 
всередині групи і реалізувати її цінності в практичній діяльності. «Узагальнений 
Інший» також значною мірою сприяє розвитку у особи здатності до абстрактного 
мислення і розв’язання неординарних задач (зокрема, формуванню навичок та 
умінь пошуково-дослідницької й творчої діяльності). 

На думку психолога Є. П. Ільїна, вирішуючи свої завдання поодинці, завдяки 
уяві ми не відчуваємо себе самотніми, а, приймаючи певне рішення, відчуваємо 
впевненість у його правильності ще до перевірки й критичної оцінки наслідків. 
Адже у цьому випадку отримуємо «підказку» від «узагальненого Іншого», який 
втілює для нас не лише досвід, але й творчий потенціал людського роду загалом. 
Суб’єктивно момент отримання такої «підказки» переживається як інтуїтивне про-
зріння, «осяяння згори». Цей «узагальнений Інший» одразу або з часом починає ди-
ференційовано виконувати функції внутрішнього Партнера (сприяння), Господаря 
і Контролера - «царя в голові» (довільність), Натхненника (емоційна підтримка), 

134  Див., наприклад: Доманицький В. Володимир Антонович. З нагоди 45-літнього ювілею науко-
вої і громадської діяльності. Нова громада. 1906. Кн. 9; Матушевський Ф. В. Б. Антонович при світлі ав-
тобіографії та даних історії. Київ, 1909; Єфремов С. Перед судом власної совісті. Громадсько-політична 
робота В. Б. Антоновича. Записки історико-філол. відділу ВУАН. Кн. 5. Київ, 1925; Житецький І. 
Київська громада за 60-тих років. Україна. 1928. Кн. 1; Грушевський М. З соціяльно-національних 
концепцій Антоновича. Україна. 1928. Кн. 5; Дорошенко Д. Володимир Антонович. Його життя й нау-
кова та громадська діяльність. Прага, 1942.



402402402

Розділ ІV. «Значущі Інші» у публіцистиці Сергія Єфремова

Співбесідника (внутрішня мова), Однодумця (рефлексія), Вищого Судді (совість), 
Співавтора (творчість) й інші. Але найголовніше, він дозволяє наново відкривати 
«небуденні світи» не тільки в повсякденний реальності, але і в нас самих. Силою 
уяви за сприяння «узагальненого Іншого» ми перетворюємо наше повсякденне пси-
хічне життя, вже обжиту територію власного Я в «terra incognita» - в щось небуденне, 
землю, яку тільки належить обжити, і це спонукає стати на шлях самоперетворення. 
Л. С. Виготський вбачав психологічну сутність творчості у «створенні нових форм 
поведінки», їхньому освоєнні й розвитку. Таким чином, «узагальнений Інший» стає 
співучасником (посередником) нашого особистісного зростання135. Можна припусти-
ти, що у процесі «визрівання» й конструювання світоглядних цінностей покоління 
«Молодої України» 1890-х рр. саме В. Б. Антонович виконував таку роль. Як писав 
Іван Крип’якевич, у розслідах над українським світоглядом сучасної епохи мусимо 
повертатися до поколінь XIX ст., які поклали основи під новітній спосіб думання 
українського громадянства, кодифікуючи наші погляди на минуле, культуру, соці-
альні права, політику й всі інші ділянки національного життя136.

Спираючись на факти біографії покоління «Молодої України» 1890-х рр. та 
історіографічні напрацювання сучасних авторів («перспектива через століття» дає 
іншу, далекогляднішу оптику), спробуємо надати більш детальну відповідь на пи-
тання - як конкретно сприймався діячами культурної (організаційної) й політичної 
стадій українського руху Володимир Антонович, ця для багатьох непосвячених ута-
ємничена «людина в тіні»?

Видатний історик, археолог, етнограф, археограф, нумізмат, член-кореспондент 
Російської АН з 1901 р., багаторічний професор університету св. Володимира в Києві. 
Походив із збіднілої польської шляхти Правобережжя. 1850 р. вступив спочатку на ме-
дичний факультет університету св. Володимира, який закінчив у 1855 p., далі навчався 
на історико-філологічному факультеті, який закінчив у 1860 р. Пройшов усі сходинки 
службової кар’єри у вищому навчальному закладі. З 1870 р. - штатний доцент, з трав-
ня 1878 р. - ординарний професор цього ж університету при кафедрі російської історії. 
Був одним із засновників та головою Історичного товариства Нестора-Літописця. Як 
головний редактор Київської археографічної комісії В. Антонович особисто підготував 
та видав дев’ять томів «Архива Юго-Западной России» з історії Правобережної України 
XVI-XVIII ст. Брав активну участь у роботі Південно-Західного Відділу Російського ге-
ографічного товариства (1873-1876 рр.). Разом з М. П. Драгомановим видав знамениті 
«Історичні пісні малоруського народу» (1874-1875 рр.). Учасник та організатор низки 
Археологічних з’їздів. Найважливіші його праці з археології - «Раскопки в стране древ-
лян» (1893), «Археологическая карта Киевской губернии» (1895), «Археологическая 
карта Волынской губернии» (1901). Один з ініціаторів перетворення Літературного то-
вариства ім. Т. Шевченка у Львові на наукову інституцію. Співзасновник Українського 
наукового товариства у Києві (УНТ) (1907 р.), почесний та дійсний член інших 27 на-
укових товариств і комісій, член-кореспондент Російської Академії наук (з 1902 р.). 
Один із засновників і авторів часопису «Киевская старина» (з 1882 р.). Співпрацював 
із багатьма періодичними виданнями, найчастіше друкувався в «Университетских из-
вестиях», «Киевской старине», «Чтениях в Историческом обществе Нестора-летописца», 
«Записках Одесского общества истории и древностей», «Записках Наукового товариства 
імені Шевченка».

135  Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. Санкт-Петербург : Питер, 
2009. (Мастера психологии). С. 90-91.

136  І. К. [Крип’якевич І.]. Світогляд Володимира Антоновича. Краківські вісті. 01.11.1942.
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Загалом написав близько 250 праць, залишив частину доробку в рукописах. Від 
своїх власних видань не мав жодних прибутків, «так охоче роздавав навіть студен-
там, що його видань після ніде не можна було купити, бо вони були вичерпані»137. 
Виховав «київську документальну школу» істориків, до якої тяжіло не менш як 50 осіб 
різного політичного спрямування (М. Грушевський, О. Грушевський, А. Синявський, 
В. Доманицький, В. Щербина, І. Каманін, брати В. і Д. Щербаківські, Д. Багалій, 
І. Каманін, В. Данилевич, М. Дашкевич, М. Довнар-Запольський, В. Ляскоронський 
та інші)138.

У громадсько-політичному житті - лідер течії «хлопоманів», народницько-куль-
турного руху, що народився під впливом ліберальних і радикальних ідей Заходу та 
критичного осмислення реалій тогочасного життя імперії Романових спочатку серед 
студентів Київського університету, що походили зі спольщених шляхетських родин, а 
далі знайшов відгук у середовищі інтелігенції Правобережної України 1850-ті-1861-
ті рр., яка прагнула зближення з народом (Володимир Антонович, Тадей Рильський, 
Осип Юркевич, Костянтин Михальчук, Борис Познанський)139. Польський презирли-
вий термін на означення прихильників селянства згодом став самоназвою молодих 
адептів «любові до простого народу». Усвідомивши, що належить служити «тому наро-
дові, серед якого живеш», вони покинули польські студентські організації і заснува-
ли українську громаду, також допомагали закладати недільні школи для навчання 
елементарній писемності дорослого населення й співпрацювали з редакцією «Основи» 
(В. Антонович та Т. Рильський). Це було логічним наслідком процесів національно-по-
літичного самоозначення в середовищі київської молоді140. В. Антонович був одним із 
фундаторів Київської (Старої) Громади (1859 р.) і, як свідчать мемуаристи, після від-

137  Див.: Синявський А. З публіцистичної діяльности В. Б. Антоновича: листування з 
М. Ф. Комаровим (1889-1891 рр.). Україна. 1928. Кн. 5. С 79-87. Передруковано: Синявський А. 
Вибрані праці. Київ : Наук. думка, 1993. С. 41-52; також див.: Син України: Володимир Боніфатійович 
Антонович. У 3-х томах. Т. 2. Київ : Заповіт, 1997. С. 175.

138  Див.: Гирич І. Володимир Антонович - автор концепту нової України / Гирич І. Між історією 
і політикою. С. 20-30.

139  На думку О. Яся, споглядання та переосмислення контрастів станового життя на західних 
околицях імперії Романових були первісними віхами, які торували шлях майбутнім інтелектуалам 

- вихідцям із аристократичних верств - на межі дореформених та пореформених часів. До таких громад-
ських діячів та учених належав і майбутній історик В. Антонович, за висловом О. Оглоблина, «органіч-
но - кровно й духовно - зв’язаний з Правобережжям». Тому невипадково «… аскетична повсякденність 
буття, демократична, невимушена манера поведінки, незвичайні самообмеження у побутових потре-
бах та інтересах, стриманість в комунікації та професійній діяльності, інтенсивність і заразом закри-
тість, конспіративність громадських практик складали визначальні прикмети самого стилю життя В. 
Антоновича, що відображали настанови його світосприйняття, кінець-кінцем викристалізувані в ідеалі 
старої Громади…» (Ясь О. Незвичайний позитивіст Володимир Антонович. Україна крізь віки: Зб. наук. 
пр. на пошану академіка НАН України професора В. Смолія. Київ : НАН України. Ін-т історії України, 
2010. С. 870-871).

140  Земський Ю. Польська, російська та українська еліта в змаганнях за Правобережну Україну 
середини ХІХ століття. Хмельницький: Поліграфіст-2, 2011. С. 209-214, 232-233, 260-261, 268-269, 271. 
Перехідним етапом був аскетичний рух пуристів на чолі з В. Антоновичем  як альтернатива легко-
важному й розкішному способу життя польського студентства (с. 211-212). «Українське хлопоманство, 
детермінічно пов’язане із українофільством, формувало із хлопоманів з їхніми україно-центричними 
переконаннями українських націоналістів, тобто людей, які не лише ідентифікували власну належ-
ність до українського народу, але також виявляли громадянську активність щодо утвердження націо-
нальних інтересів свого народу. Тож значна частина вихованої на польській культурі молоді, відмовля-
ючись від аристократизму, від власних станових привілеїв та заперечуючи законність ієрархічності у 
суспільних взаєминах, … цілком закономірно зрікалася тієї самої польської культури і водночас прояв-
ляла себе українською національною елітою» (Земський Ю. Назв. праця. С. 213-214). Слушним є таке 
зауваження сучасного дослідника щодо мети молодих народолюбців: «…самобутнє «ходіння у народ» 
В. Антоновича та його товаришів, відоме як хлопоманство, виглядає не тільки як акт самопізнання 
молодих інтелектуалів, а й як спроба перевірити на ділі культурно-просвітницькі, чи то пак майбутні 
громадівські ідеали» (Ясь О. Незвичайний позитивіст Володимир Антонович. С. 875).
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буття М. Драгоманова за кордон став головним генератором ідей у цьому провідному 
до середини 1890-х рр. осередку українства.
Від 1861 р. і до початку 1890-х рр., що знаменували собою закінчення украї-

нофільського періоду національного руху, слово В. Антоновича було найбільш ва-
гомим для старогромадівського середовища. Відомий історик і археолог завжди пе-
ребував під пильним жандармським доглядом, але всі спроби «зловити» поважного 
професора, прихованого «мазепинця», кінчалися нічим. «Візьмуть, бувало, вночі 
батька на “допрос”... мучаться з ним цілу ніч, а на ранок привозять... - розповіда-
ла його дочка Ірина Володимирівна, - “Та й хитра голова ваш професор - нічого з 
ним не вдієш” - переказували після жандарми”. В. Б. не було ні разу арештовано, 
а останні 20 років не було й трусу, хоч, як це виявилося під час справи 1889 року, 
жандармам було відомо про “публіцистичну” діяльність В. Б. досить ґрунтовно»141. 
Спільно з О. Кониським він ініціював політику «нової ери» - польсько-українського 
порозуміння в Східній Галичині наприкінці 1880 - на початку 1890-х рр., був ідей-
ним натхненником концепту «Галичина - український П’ємонт» (перетворення 
Львова під конституційною Австрією на центр всеукраїнської громадсько-культур-
ної праці). У Львівському університеті для В. Антоновича заснували кафедру істо-
рії Східної Європи (по суті, української історії), яку в 1891 р. він планував очолити, 
але за станом здоров’я та віком так і не наважився на кардинальну зміну обставин 
життя, запропонувавши обійняти її в 1894 р. своєму талановитому й енергійному 
учневі - М. Грушевському. Якими були на той час міркування Антоновича щодо 
реальних організаційно-політичних перспектив українського руху - свідчать на-
ступні рядки з листа до археолога й антрополога Ф. К. Вовка в січні 1891 р: 

«Я потому, при нынешнем состоянии общества и уровне его мозговых сил, считаю 
всякую организацию невозможною и попытки к ней вредными. Лично каждый гораз-
до свободнее в доступных ему общественных кругах, может умерять личным тактом 
свои деяния и действовать по личной инициативе на свой страх и ответ. Это не значит, 
чтобы теперь кружки были совсем безполезны - они могут состояться ad hoc для раз-
ных специальных, литературных, научных etc. целей, но не должны ставить широких 
общих политических програм, потому что для выполнения таковых не хватит ни сил, 
ни умения, ни постоянства»142. 

Причини розходжень зі Старою громадою в листі 1891 р. до Ф. Вовка поясню-
вав наступним чином: 

«я лучше всего сделаю, если Вам кратко, но ясно определю свои отношения к 
Киевской громаде за последние 4 года. К этому времени компания сия сделалась на 
мой нрав невозможною: заседания превратились в нечто, в виде учительской инспек-
торской - передачи городских сплетен, текущих маленьких новостей и т. п. и все это 
завернуто в тогу будто бы стояния у народного дела; я сделал несколько попыток пред-
ложить довольно обдуманные программы возможной деятельности, программы эти в 
принципе не встречали возражений, но объявлено было, что громада не чувствует себя 
в силах их выполнить… При первых дошедших до меня вестях и устроенных демон-
страциях, я, конечно, ощетинился и сейчас же разплевался с громадою, задержав толь-
ко личные сношения с некоторыми членами: Лисенком, Михальчуком, Андриевским 
и т. д. не принимавшими участия в бурде. Так как мой выход совпал с выходом по 
141  Див.: Синявський А. З публіцистичної діяльности В. Б. Антоновича: листування з 

М. Ф. Комаровим (1889-1891 рр.). Україна. 1928. № 5. С. 79-87. Републікація.: Син України… Т. 2. 
С. 173-174.

142  Недруковані листи В. Б. Антоновича до Ф. К. Вовка (публ. M. Антоновича) (закінчення). 
Український історик. 1989. № 1-3 (101-103). С. 93.
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другим причинам Ковалевского, то громада значительно ослабела - она сократилась, 
если не ошибаюсь, до 9 человек - в последнее время за 4 года никого нового не при-
обрели; держится только обладанием приобретенных некогда капиталов и изданием 
«Киевской Старины». Что до меня касается, то, освободившись от узов громадских, я 
значительно оживился и стал деятельнее. Сношения мои разширились и деятельно-
сти тоже. Вот Вам и весь абрис сведений по этому пункту»143.

Довгий час був (разом із В. М. Леонтовичем) довіреною особою В. Ф. Симиренка 
(«Хорса») - головного мецената «української справи» модерної доби націєтворен-
ня. У 1897-1904 рр. В. Антонович - один із ініціаторів створення та член Ради 
Всеукраїнської безпартійної демократичної організації (ВБДО) як федеративної 
спілки громад. Підтримав процес її трансформації в першу українську політич-
ну партію ліберально-демократичного спрямування (1901-1904 рр.). На думку 
І. Гирича, 

«відкрито не втручаючись у політику, В. Антонович, проте, був виразником сус-
пільно-політичних сподівань тієї частини інтелігенції, яка на все українське дивилася 
не як на провінційну етнографічну цікавинку, приречену історією на зникнення, а як 
на самостійне повновартісне національно-культурне явище, що має потужний потен-
ціал для свого розвитку. Ще й через десять років по смерті В. Антоновича, за словами 
видатного історика ХХ ст. Олександра Оглоблина, над Києвом витав його дух. Усе свід-
чило про його ідейну присутність у кожній тогочасній громадсько вагомій справі. Таке 
саме враження склалося й у Володимира Вернадського, коли він у 1918 р. приїхав до 
Києва з Москви»144.
Водночас, як зауважує В. І. Ульяновський, 

«… двоїстість пронизувала практично увесь земний шлях Антоновича: син одного 
батька (Яноша Джидая), він формально носить ім’я іншого (Боніфатія Антоновича); до 
сьогодні не вдається встановити точно роки його народження (1830 чи 1834) та обряду 
першого хрещення (греко-католицький чи католицький); за походженням поляк, він 
переходить в український табір; отримує офіційну освіту в російської гімназії, але са-
моосвіту - на французькому раціоналізмі; закінчує медичний факультет університету 
й різко змінює фах - здобуває історичну освіту; починає громадську діяльність у колі 
польських революціонерів - і переходить у стан українофілів; бере участь у конспіра-
тивних організаціях - і співпрацює з одіозним Юзефовичем; в університеті він читає 
курси історії Росії, а приватно - українознавства; під своїм ім’ям публікує нейтраль-
но-наукові, а під псевдонімом - науково-публіцистичні праці; основну діяльність веде 
у Києві, але покладає головні надії на Галичину; порвавши з польським рухом, ви-
ступає за «нову еру»; офіційно одружений з Варварою Міхель (до її смерті у 1902 р.), 
але при тому близько двадцяти років має за дружину Катерину Мельник... Ясно, що 
Антоновичу було нелегко. І має бути зрозумілим, що за такої двоїстості життя немож-
ливі його однозначні оцінки»145. 

Олексій Ясь всебічно з’ясовує особливості стилю історіописання та методоло-
гічні настанови В. Антоновича, розглядає весь спектр висловлених у літературі 
оцінок його як вченого, зазначає, що ширяться думки про полістильну основу сві-

143  Там само. С. 158-159. 
144  Гирич І. Володимир Антонович - автор концепту нової України / Гирич І. Між історією і по-

літикою. С. 20-30.
145  Ульяновський В. І. Син України. (Володимир Антонович: громадянин, учений, людина) 

/ Антонович В. Б. Моя сповідь: вибрані історичні та публіцистичні твори / Упоряд. О. Тодійчук, 
В. Ульяновський. Київ: Либідь, 1995. С. 16-17.
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тосприйняття В. Антоновича. Приміром, його розглядають як людину ««двох вір» 
- «романтичної та позитивістської» (Н. Яковенко), як історика, що сприймав минув-
шину «крізь призму польської романтики, і французького раціоналізму та ранньо-
го позитивізму» (О. Кіян), зрештою як «напівпозитивіста» (О. Кіян)146. В підсумку, 
на думку О. Яся, можна визнати, що

«історичні погляди та світосприйняття В. Антоновича сполучають різні елементи: 
інтуїтивні (пізній романтизм), аналітичні (ранній позитивізм, просвітницький раціо-
налізм) та прагматичні (культурницька програма українського національного руху) 
складові. Та, незважаючи на відмінну стильову природу, вони досить гармонійно інте-
груються навколо його громадського ідеалу як взаємодоповнюючі, а не конфронтуючі 
компоненти. Таке поєднання дозволило історику уникнути низки стильових крайно-
щів позитивізму, зокрема, не потрапити у полон суцільного фактографізму та позбу-
тися лещат тотального детермінізму. Проте це сполучення й створило той феномен 
роздвоєності образу В. Антоновича в українському історіописанні ХХ ст., що постає то у 
вигляді об’єктивіста-документаліста, то подобі синтетика-концептуаліста»147. 

Прихильник постмодерністських підходів у біографістиці й інтелектуальній 
історії Володимир Ващенко, пропонуючи перейти від вивчення соціально-науко-
вих проблем до проблеми осягнення особистості, в «Лекціях з історії української 
історичної науки другої половини XIX - початку XX століття (М. І. Костомаров, 
В. Б. Антонович, М. С. Грушевський)» (Дніпропетровськ: ДГУ, 1998) вибудовує 
власну психобіографічну схему формування натури свого «героя», шукає «ме-
тапрограму» його життя, одночасно полемізує з усталеною в історіографії тезою 
щодо приналежності В. Б. Антоновича до позитивістського напряму в науці і про-
понує вбачати в останньому прихильника антропологічного розуміння історії148. 
В. В. Ващенко прослідковує вживання антропологічної термінології у працях 
Антоновича, що, на його думку, служить доказом антропологічної «метапрограми» 
творчості вченого. Власне ця обставина, як зауважує рецензент його праці, львів-
ський професор Леонід Зашкільняк, дозволяє досліднику об’єднати такі суперечли-
ві моменти біографії видатного діяча, як «Антонович-медик», «Антонович-історик», 
«Антонович-археолог», «Антонович-етнограф» тощо149. Щоправда, Л. Зашкільняк 
при цьому додає, що одночасно з поля зору В. Ващенка зникає така важлива скла-
дова, як «Антонович-політик», і акцентує, що «простеження політичної діяльності 
цієї скритної людини представляє великі труднощі через брак прямих джерел, од-
нак з документальних матеріалів, запроваджених до наукового обігу останніми 
роками, бачимо, який сильний відбиток вона накладала на свідомість вченого, а, 
можливо, навіть була визначальною для його життєвої програми, в тому числі й 
наукової»150. Розглянувши три парадокси існування «Київської документальної 
школи», В. Ващенко спочатку зіставляє висловлювання самого В. Антоновича (за-
перечення школи) і його учнів (ствердження школи). Далі дослідник намагається 

146  Ясь О. В. Незвичайний позитивіст Володимир Антонович. С. 880.
147  Там само. С. 892.
148  Ващенко В. В. Лекції з історії української історичної науки другої половини XIX - початку XX 

століття (М. І. Костомаров, В. Б. Антонович, М. С. Грушевський). Дніпропетровськ: Дніпропетровський 
держуніверситет, 1998. С. 29.

149  Ващенко В. В. Назв. праця. С. 34.
150  Зашкільняк Л. [Рец.]: Новий погляд на українську історіографію XIX - початку XX століття: 

В. В. Ващенко. Лекції з історії української історичної науки другої половини XIX - початку XX століття 
(М. І. Костомаров, В. Б. Антонович, М. С. Грушевський). Дніпропетровськ: Дніпропетровський держуні-
верситет, 1998. Український гуманітарний огляд. Київ, 1999. Вип. 1. С. 13-23.
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розшифрувати загадку величезного дидактичного, ледь не гіпнотичного, впливу 
Антоновича на учнів. Нарешті, проаналізувавши складові популярності вченого, 
він доходить висновку про ірраціональність його чинності як харизматичного лі-
дера151. На підставі спогадів осіб, які слухали лекції історика, В. Ващенко виокрем-
лює як головний елемент харизми вченого та ідейного лідера тембр його голосу152, 
завдяки якому Антонович нібито досягав ірраціонального впливу на слухачів, а 
харизматичний авторитет вченого породжував масовий свідомісний феномен «ки-
ївської документальної школи». «Цей феномен - і тут не можна не погодитись з 
дослідником - є швидше науковою метафорою, ніж науковою дефініцією (с. 116)», 
- коментує висновки автора Л. Зашкільняк153.

Як зазначає дослідниця колективної й історичної пам’яті Лариса Буряк, у су-
часній історіографії «здебільшого поширене зацікавлення символічним образом 
історика». Авторка в одній із своїх студій оригінально висвітлює питання, завдяки 
яким механізмам та формам комеморативних практик творився цей образ, відбу-
валися його «кардинальні зміни відповідно до кон’юнктури соціокультурних та по-
літичних процесів»154. Л. І. Буряк виокремлює наступні етапи трансформації сим-
волічного образу В. Антоновича. У дореволюційну добу це - насамперед прижиттєві 
ювілеї діяльності вченого як «організований» процес збереження пам’яті. Так, у 
1890 р. українська громадськість відзначала 25-літній ювілей наукової діяльності 
В. Антоновича, у 1895 р. - 25-ліття його професорства у Київському університеті. У 
зв’язку з останньою подією В. Антонович був удостоєний звання заслуженого про-
фесора. Упродовж наступних років відзначались 30, 35, 40, 45-ліття наукової, про-
фесорської та громадської діяльності вченого. І «кожна з цих подій мала подвійні 
конотації, виступаючи водночас як заходом по вшануванню заслуг, так і кроком на 
шляху творення моделі пам’яті»155. Під час відзначення ювілейних дат конструю-
вався образ В. Антоновича як «славетного сина», «світоча науки», вченого, «яким 
міг би пишатися кожен європейський народ». Одна з перших спроб концептуаліза-
ції образу В. Антоновича на тлі епохи, з’ясування переформулювання ідентичності 
та ідеологічних засад, належала його товаришеві молодих літ із генерації «шістде-
сятників» Борису Познанському156. У січні 1903 р. влада нагородила В. Антоновича 
орденом Станіслава І ступеня. 

У 1906 р. відзначався 35-літній ювілей його професорства. Цей ювілей, попри 
байдужість до нього самого В. Антоновича, викликав справжню боротьбу за його 
доробок між українським і російським історичними напрямками157. Установче зі-
брання комітету для вшанування визначного вченого відбулось 15 травня 1905 р. 
у редакції «Киевских откликов»; ініціаторами виступали М. Довнар-Запольський, 

151  Ващенко В. В. Назв. праця. С. 112.
152   Там само. С. 115.
153  Зашкільняк Л. [Рец.]: Новий погляд на українську історіографію XIX - початку XX століття… 

С. 13-23.
154  Буряк Л. I. Образ В. Б. Антоновича у контексті комеморативних практик ХХ століття. 

Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. Український інститут національної пам’яті. 2012. 
Вип. 3. С. 345.

155  Буряк Л. I. Образ В. Б. Антоновича у контексті комеморативних практик ХХ століття. С. 345-
371. 

156  Познанский Б. Воспоминания. Украинская жизнь. 1913. Кн. 2-5. (Окрема одбитка: 
Познанский Б. Воспоминания. М.: Тип. П.П. Рябушинского, 1913. 68 с.).

157  Гирич І. М, Грушевський та В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди 
/ Гирич І. Михайло Грушевський: конструктор української модерної нації. Київ: Смолоскип, 2016. С. 
468-476.
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М. Дашкевич, М. Василенко. Було прийнято рішення про підготовку збірника ста-
тей з промовистою назвою «Сыну Украины»158. Збірник мислився як двомовний і 
розглядав В. Антоновича передусім як російського історика, бо ідеологічним ліде-
ром цього видання швидше за все був М. Довнар-Запольський159.

Гурток видавництва «Вік», до якого належав С. Єфремов, також пошанував юві-
ляра. У «Новій громаді» (1906, кн. 9) з’явилась стаття його учня В. Доманицького160. 
Б. Грінченко писав у «Новій громаді»: «Довго сподіваний ювілей одного з ініці-
яторів цього товариства, професора В. Антоновича, нарешті, відбувся 12 грудня 
- на жаль, не прилюдно, зважаючи на здоровля високоповажаного ювілята. Заслуг 
його не будемо тут підкреслювати: їх добре знає учений світ, і „Нова Громада“ дала 
вже з приводу ювілею окрему розвідку. Щиро бажаємо високошановному ювілято-
ві, який уже бачить зорю нашого воскресення, зазнати на собі тепло животворчого 
проміння будущего вкраїнського відродження»161. 

Широкого розголосу набула смерть В. Антоновича у 1908 р. - вона, як вважає 
Л. Буряк, стала «тією межею, за якою розпочинався шлях до конструювання його 
образу на засадах величності»162. Водночас було покладено початок формуванню 
іншої складової образу, що поступово укорінюється у колективній свідомості внас-
лідок заходів на вшанування пам’яті. З появою публікацій «учнів» (С. Єфремова, 
В. Доманицького та ін.) простежуються нові тенденції у меморіальному полі. На 
хвилі посмертного вшанування пам’яті В. Антоновича формується відповідний 
сегмент «місць пам’яті» - некрологи, поховальні промови, виступи на засіданнях 
наукових товариств, спогади, присвячені пам’яті «Учителя», «Сина України», «ви-
значного громадянина». Некрологи надрукували такі періодичні видання, як 
«Киевские вести», «Вестник Европы», «Исторический вестник», «Слово», «Русские 
ведомости», «Киевлянин», «Киевская мысль», «Южный край», «Новое время», 
«Московские ведомости». У фондах Інституту рукописів НБУВ зберігається спеці-
альна архівна справа, яка містить колекцію некрологів, серед них деякі належать 
С. Єфремову - наприклад, текст із газети «Киевские вести» (1908, № 67, 9 марта), 
примірники якої нині є раритетами та зберігаються в архівосховищах163. Отже, на 
думку фахівців, меморіальна модель одразу після поховання вибудовувалася від-
повідно у двох вимірах - суто людському та науковому. У образі В. Антоновича-
людини виокремлювались такі риси, як чесність, доброта, великий моральний 
вплив, сила духу. В. Антонович-вчений поставав як людина глибоких знань, ар-
хеолог, нумізмат, літературний критик, видатний професор, який розвивав у «уч-
нів» безкорисливу любов до наукової праці. С. Єфремов у своїх комемораціях ви-

158  Кіржаєв С., Ульяновський В. Шануюючи память (До історії збірника «Сыну Украины»). 
Синові України: Зб. статей 1906 року на пошану проф. В. Антоновича. Ін-т укр. археографії. Київ, 
1993. С. 114, 115.

159  Гирич І. М, Грушевський та В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди. 
С. 473. 

160  М. Грушевському стаття В. Доманицького не сподобалась - на його погляд, вона являла собою 
студентські враження автора, а Михайло Сергійович хотів концептуального підходу (Див.: Гирич І. 
М Грушевський та В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди. С. 476).

161  П. Вартовий. З українського життя. Нова громада. 1906. Кн. 12. С. 155.
162  Познанский Б. Воспоминания. Москва : Тип. П. П. Рябушинского, 1913. 68 с. Див. також: 

Буряк Л. I. Образ В. Б. Антоновича у контексті комеморативних практик ХХ століття. С. 345-371.
163  Інститут рукопису НБУВ НАНУ. Ф. І. Спр. 8074. Некрологи про В. Б. Антоновича. Арк. 12-36. 

Стаття С. Єфремова розпочинається такими рядками: «В лице скончавшегося вчера В. Б. Антоновича 
историческая наука понесла крупнейшую потерю... […] Работой всей своей жизни В. Б. Антонович до-
казал искренность своей программы, изложенной им в «Исповеди» и несомненно Украина всегда будет 
считать почившего деятеля в числе лучших сынов своих» (арк. 12-14).
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користав у посмертному образі В. Антоновича самоідентифікаційну оцінку - «син 
України», що стала його alter ego ще за життя вченого і перейшла у меморіальний 
простір XX ст.164. С. Єфремов також вважав за необхідне вписати його ім’я у світову 
наукову практику, зазначаючи, що як вчений у галузі історії та археології України, 
він набув європейського визнання і створив власну наукову школу. В підсумку 
маркер «син України» стає домінантою образу вченого на тлі його посмертних ко-
меморацій. Водночас, окрім національного забарвлення, важливим елементом об-
разу, що конструювався, було його європейське маркування165. 

У некролозі, надрукованому у газеті «Слово», акцент було зроблено на демо-
кратизмі В. Антоновича, його політичній і громадській діяльності, нерозривному 
зв’язку з народом, прагненням впливати на свідомість українського соціуму з ме-
тою просвітництва. Підкреслювались рішучість та сміливість як основні риси лю-
дини, що дозволили йому здійснити карколомний вчинок, зумовили «вступ шлях-
тича-поляка до української демократичної організації». У центрі уваги знову ж 
таки акцентувалась ідея, висловлена В. Антоновичем у «Сповіді», що «служити 
шляхті, котра живе з хлопів-українців і зневажає їх, він не має права, бо мусить 
нести свою любов і свої сили народові, серед якого і на працю якого живе він і його 
родина»166. «Ідея - рефрен, ідея - маркер, ідея - гасло поступово набувала доміну-
ючого значення і на цьому етапі комеморації надавала образу міфологізованого 
забарвлення. Лише змінюючи лексичні форми, вона й надалі звучала у різних 
статтях та спогадах про В. Антоновича»167.

Під час засідання Українського наукового товариства, яке відбулося за де-
кілька днів по його смерті, 16 (29) березня 1908 р., виступили М. Грушевський, 
А. Лобода, Г. Павлуцький, І. Стешенко168. Яскравою була доповідь М. Грушевського, 
який неодноразово звертався до образу свого вчителя, конструюючи його у різно-
манітних ракурсах, доповнюючи та корегуючи. Короткий зміст доповіді, прого-
лошеної М. Грушевським на засіданні УНТ, був спочатку опублікований у газеті 
«Киевские вести» і через деякий час у повному обсязі у збірнику УНТ в Києві169. 
В. Антонович, як підкреслював М. Грушевський, «менше всього був істориком-а-
кадемістом, прихильником науки для науки, якому чисто формальні вимоги нау-
кових завдань чи якісь зверхні обставини диктують теми... Громадянські інтереси 
були сильно розвинені у нього і могутньо керували його науковими зайняттями»170.

Посмертні комеморації, присвячені В. Антоновичу, відбувались у різних фор-

164  Ефремов С. Сын Украины. Киевские вести.1908. № 68. 9 марта. С. 12.
165  Докладніше: Буряк Л. I. Образ В. Б. Антоновича у контексті комеморативних практик ХХ 

століття. С. 345-371.
166  Інститут рукопису НБУВ. Ф. І. Спр. 8074. Арк. 16.
167  Буряк Л. I. Образ В. Б. Антоновича у контексті комеморативних практик ХХ століття. С. 345-

371.
168  На засіданні заслухали 6 доповідей: М. Грушевський. Провідні ідеї творчости Володимира 

Антоновича; Г. Павлуцький. В. Антонович як археольог; І. Джиджора. Історичні праці Антоновича; 
А. Лобода. Праці В. Антоновича по етнографії і літературі; В. Данилевич. Антонович як професор; 
І. Стешенко. В. Антонович як суспільний діяч. Переважна частина доповідей опублікована в третій 
книжці «Записок Українського наукового товариства у Київі» (Київ, 1909, на титулі - 1908), яка вийшла 
з посвятою: «Незабутнім заслугам Володимира Антоновича свого дійсного члена присвячує сей том 
Українське Наукове Товариство в Київі».

169  Грушевський М. Володимир Антонович, основні ідеї його творчості і діяльності. Записки 
Українського наукового товариства у Київі. Київ, 1909. Кн. III. С. 5-14. Про відносини В. Антоновича і 
М. Грушевського див.: Гирич І. М. Грушевський і В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні 
погляди. С. 453-485.

170  Грушевський М. Володимир Антонович, основні ідеї його творчості і діяльності. С. 9.
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мах: робились спроби підготувати до видання твори вченого; відзначались річни-
ці смерті та друкувались статті, де аналізувалась його наукова діяльність. Вже у 
1908 р., дбаючи про збереження пам’яті про вченого, його вдова Катерина Мельник 
порушила клопотання щодо видання його творів. За її ініціативи та за підтримки 
М. Грушевського і Д. Багалія було складено орієнтовний перелік праць історика, 
ініційовано створення редакційної колегії. За допомогою В. Данилевича - учня 
В. Антоновича, підготовлено тексти перших кількох томів, проте Перша світова 
війна, подальші революційні події унеможливили втілення цього проекту у життя. 
У першу річницю смерті В. Антоновича відбулася панахида у Софійському соборі. 
Виставку, яка відкрилася 25 березня 1928 р. у будинку Історичної секції ВУАН на 
вулиці Володимирській (тодішній Короленка), 35, та була підготовлена за ініціа-
тивою Історичної секції ВУАН (мова про виставку вперше зайшла 23 грудня того ж 
року, а вже 10 лютого 1928 р. справа набула реального змісту), присвятили сумній 
даті - 20-річчю смерті видатного вченого, фундатора київської історичної школи до-
кументалістів. Вона стала першою й останньою до сьогоднішніх днів масштабною 
експозицією про життя та творчий доробок Володимира Антоновича, насиченою 
величезною кількістю раритетів171. 

У 1932 р. зусиллями науковців ВУАН вдалося видати перший том під назвою 
«Твори. Повне видання». У 1934 р. на це видання з’явилася погромна рецензія 
І. Слизького, який звинувачував видавців у «ворожому ставленні до радянської 
влади». У наступні роки радянська історіографія кваліфікувала В. Антоновича 
як буржуазного націоналіста, тому про подальше видання його творів «забули». 
В подальшому В. Антонович згадувався тільки в негативному плані. Отже, ви-
дання 1932 р. було єдиним за всі роки радянської влади. У пострадянський пе-
ріод у серії «Пам’ятки історичної думки України», започаткованій видавництвом 
«Либідь» 1989 р., з’явилася найповніша на сьогодні збірка вибраних творів 
В. Антоновича172, яка дає реальне уявлення про нього як вдумливого дослідни-
ка історії України, блискучого публіциста і громадського діяча173. У 1997 р. поба-
чили світ два томи (з запланових трьох) цінного документального видання «Син 
України: Володимир Боніфатійович Антонович», упорядниками якого виступили 
київські історики В. Короткий та В. Ульяновський174. У систематизованому вигляді 
в цих томах містяться архівні документи, публіцистичні статті, уривки з мемуа-
рів, щоденників, листи, більшість з яких належить однодумцям, «учням» та по-
слідовникам В. Антоновича. Зокрема, це тексти Б. Познанського, П. Житецького, 
М. Драгоманова, О. Русова, М. Грушевського, Б. Грінченка, В. Доманицького, 
С. Єфремова, Ф. Матушевського, А. Верзиліва, В. Біднова, Д. Дорошенка, 
О. Лотоцького, Є. Чикаленка, О. Шульгина, А. Синявського, Б. Кістяківського, 
С. Єгунової-Щербини. Загалом постать В. Антоновича на тлі українського націо-
нального життя Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст. постає як центральна 
в науковій праці, культурі, політиці. Отже, особу його цілком обґрунтовано можна 

171  Панькова С. З музейних практик Михайла Грушевського: Виставка пам’яті Володимира 
Антоновича. URL: http://immh.kiev.ua/z-muzeynih-praktik-mihayla-grushevskogo-br-vistavka-pam-yati-
volodimira-antonovicha/#_edn8

172  В. Б. Антонович. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ : Либідь, 1995. 
814 с. 

173  Див.: Бутич І. [Рец.]: В. Б. Антонович. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. 
Київ : Либідь, 1995. 814 с. ЗНТШ. Львів, 1997. Т. 233. С. 590-596.

174  Син України: Володимир Боніфатійович Антонович: у 3 т. / упоряд. В. Короткий, 
В. Ульяновський. Київ : Заповіт, 1997. Т. 1. 447 с.; Т. 2. 448 с.
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розглядати надалі в форматі «узагальненого Іншого».
В інтелектуальній спадщині Сергія Єфремова значне місце посідає постать 

В. Антоновича, його реальний та уявний образ. Так, щоденник 1895-1896 рр. що 
висвітлює визрівання «світу ідей» С. Єфремова, містить записи про чинники фор-
мування національної самосвідомості, зокрема, про відвідування приватних лек-
цій та студіювання праць В. Антоновича. Молодечою категоричністю вражає фра-
за: «В Росії тепер нема історика з більшими заслугами, ніж В. Б. Антонович»175. У 
подальшому С. Єфремов присвятив «вчителю» й «наставнику» чималу низку не-
крологів, сильветок, посвят, есеїів, статей (див. додаток Б). У систематизованому 
вигляді цей джерельний комплекс (за виїмком праць, що були надруковані в збір-
никах «Син України», оприлюднений у першому томі єфремовської персоналістич-
ної публіцистики176. Хронологічна послідовність праць свідчить про те, що перші 
лапідарні нотатки молодого автора з’явились на шпальтах ЛНВ у 1902 р. У 1908 р. 
із нагоди смерті вченого у газеті «Рада» Єфремов надрукував низку публікацій ін-
формативного й комемораційного характеру, у 1909 р. - пропам’ятну статтю до пер-
ших роковин смерті «вчителя», нарешті, 1912 р. переказав та прокоментував зміс-
товні спогади П. Житецького про В. Антоновича, а в 1913 р. подав україномовну та 
російськомовну рецензії на виданий шанувальниками курс лекцій В. Антоновича 
під назвою «Коротка історія Козаччини». Ці відгуки в деталях різняться між собою. 
Розглянемо уважніше й послідовно єфремовські тексти.

У 1908 р. С. Єфремов під враженням свіжої втрати писав: 
«Помер Антонович...
Нема, певне, між свідомими українцями людини, що не чула б цього наймен-

ня, що не зв’язувала б з ним цілком ясного образа невтомного працівника на користь 
рідної землі. Професор та вчений з європейською славою, спеціяліст [з] історії та архе-
ології, він проте був громадським діячем у кращім розумінні цього слова. Спеціяліст 
таких далеких од життя, здавалося б, дисциплін не вбив у йому живої людини, гро-
мадянина, сина рідної землі, якій він присвятив усю свою працю і свою світлу особу. І 
через те не тільки вузькі круги спеціялістів пом’януть нашого небіжчика за його вчені 
заслуги - по всій Україні голосною луною розкотиться сумна звістка про тяжку втрату. 
Певне, численні слухачі та учні небіжчика, що витворив цілу школу в науці, поділять-
ся з нами своїми споминками про його, складуть ціну його науковим заслугам, освітять 
усіма сторонами ту надзвичайно чулу і живу особу, зносини з якою вже сами по собі 
давали величезну втіху. Над свіжою могилою нам хочеться поки що пом’янути заслуги 
славного небіжчика, як громадянина рідного краю, як працьовника на користь рідного 
народу, - хочеться хоч коротенько згадати його величезні заслуги на цьому полі»177. 

Особливу увагу публіцист звертає на процес переформулювання ідентичності 
В. Антоновича у студентські роки. Далі він окреслює значення діяльності «вчите-
ля» в конструюванні української модерної нації, акцентуючи, що:

 «Усякий, хто був причетний до українського життя в Росії, знав, яку величезну 
ролю зіграв в історії зросту українства Антонович. Поруч його блискучої, усім видної 
наукової та професорської діяльности - це була невидна, непомітна ширшим кругам 
праця, як невидне було до недавнього ще часу і само українство, але не меншої ваги, 
175  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі: спогади. С. 106, 149-150, 153.
176  Див.: Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-1917 років («Значущі Інші»: статті, посвяти, 

сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Т. 1. С. 56-69.
177  [Єфремов С.]. Пам’яти ученого-громадянина [На смерть Вол. Антоновича]. Рада. 1908. № 58. 

9 марта (22 березня). С. 1.
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не менше сили, енергії й уваги своєї присвятив їй небіжчик. Кожна справа, що роз-
починалась для добра України та її народу, знаходила в йому гарячого прихильника 
і талановитого працьовника. Скрізь його глибокий, бистрий розум умів обернутись і 
знайти кращий шлях і не дурно ж його звали в близьких кругах «мужем совета». Ще 
недавно, вже старий і підтоптаний Антонович був бажаним гостем на всіх громадських 
зібраннях і всі прислухалися до його практичного, розумного слова, до глибокої, хоч і 
простої поради. Своїм впливом, чарами своєї простої, надзвичайно чулої й симпатич-
ної особи він багатьох людей привернув до тієї ж праці, на яку віддав себе, і глибоку 
борозну проорав він в історії розвитку української самосвідомості!»178. 

С. Єфремов наголосив на тому, що надія Антоновича, висловлена свого часу у 
знаменитій «Сповіді», питання про те, чи признають українці його «за сина свого 
народу», безперечно здійснилась. Від імені «свідомого українського громадянства» 
Єфремов впевнено писав про нього як про «щирого сина України»179.

У статті «На смерть Володимира Антоновича» С. Єфремов «стилізує» постать 
«вчителя» згідно народницького канону: 

«Маючи надзвичайно м’яку, лагідну вдачу, як людина, небіжчик проте був, кажу-
чи словом Шевченка, немов «в дулевину закутий», як громадянин. Скільки перешкод 
стрілося йому на вибраному шляху, скільки ворожнечі та напастів стояло кругом його 
за його діяльність, як українця - і проте не знайшлось такої сили, що змогла збити 
його з того шляху, на який виступив він молодим юнаком. «Який змалку, такий і до 
останку» - це найкраще прикладається до В. Б-ча. Одцуравшись «лакомства нещасно-
го» замолоду, ціле життя своє В. Б-ч стояв твердо на своїй ідейній позиції і ніякими 
спокусами не можна було одхилити його з неї. З його розумом, хистом, надзвичайним 
умінням розбиратися в практичних справах можна було б піти високо вгору, доскочити 
великої слави у «сильных мира сего», але не це притягало нашого небіжчика. Совість, 
що привела його до темної, сірої маси народної, не дозволила йому покинути її вже до 
віку, і він зробився дослідувачем її минулого, будівничим сучасного та майбутнього»180. 

Езоповою мовою згадує про діяльність В. Антоновича на чолі Старої громади 
та його внесок у створення ВБДО: «Стоючи на чолі місцевого гуртка українців з са-
мих перших днів свого свідомого життя, небіжчик розумів потребу ширшого єднан-
ня і був одним з ініціяторів та енергічних робітників на цьому полі. Коли обстави-
ни дозволили, повстало було на Україні єднання усіх свідомих елементів, яке вже 
й тепер виявило себе добрими наслідками. І серед робітників, що гуртовались коло 
нового українського прапора, раз-у-раз першим був наш небіжчик»181. Як бачимо, 
публіцист подає виразну дефініцію образу свого «узагальненого Іншого»: «великий 
чоловік, громадянин, учитель, працьовник». Під кінець зустрічаємо ключову для 
Сергія Олександровича тезу щодо потреби творення власного національного пан-
теону «батьків» модерної України, зв’язку минулого та майбутнього, що не втрачає 
своєї актуальності й нині, в умовах нескінчених дискусій щодо потреби переформа-
тування історичної пам’яті суспільства: 

«Нам треба не тільки великих людей - потрібні нам і великі могили, як пам’ять 
про наше минуле, як нагадування, звідки й куди ми йдемо. Ці мовчазні свідки на-
шого минулого навертають нас на праву путь і проказують, - що коли все на світі ми-

178  Там само.
179  Там само. 
180  [С. Єфремов]. На смерть Володимира Антоновича. Рада. 1908. № 59. 11 марта (24 березня).  С. 1.
181  Там само. С. 1.
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нуще - то правда таки повік невмируща зостанеться. Серед мовчазних свідків, отих 
великих могил, буде нам раз у раз голосно промовляти до серця слова правди могила 
Володимира Антоновича...»182.

Символізм «великих могил», думка про «пам’ять про наше минуле, як нагаду-
вання, звідки й куди ми йдемо» - один із рефренів персоналістичних публіцистич-
них текстів С. Єфремова дореволюційної доби. 

У нотатках «Антонович і Антонович» С. Єфремов на підставі інформації, пода-
ної газетою «Киевская мысль», переповідає майже анекдотичну історію з даруван-
ням владою В. Антоновичу чина «действительнаго статскаго советника» (насправ-
ді цей чин за поданням С. Ю. Вітте повинен був отримати його приятель, професор 
політекономії Афіноген Яковлевич Антонович) та коментує цей давній факт на-
ступним чином: «Так несподівано Володимир Боніфатович доскочив генеральства, 
хоч воно йому, як то кажуть, і за вухом не свербіло. Переплутали крамольника з 
«истинным сыном отечества» і сепаратиста з патріотом і нагородили першого за 
«заслуги» другого». Принагідно С. Єфремов з’ясовує й ставлення В. Антоновича до 
польського громадянства та польського визвольного руху, захищаючи його ім’я від 
нових, уже посмертних наклепів критиків із польської газети «Dziennik Kijowski» й 
з обуренням запитуючи про те, що «ми не розуміємо, звідки оті обвиновачення, що 
небіжчик ставився до поляків неприхильно? Не до поляків, а тільки до тієї верх-
ньої плівки польського громадянства, що далася взнаки й польському народові 
так само, як і нашому, був неприхильний Антонович, Володимир Антонович, а не 
Афиноген. До польського народу, до польських трудящих людей не міг інакше, як 
з щирим спочуттям та великою прихильністю, ставитись той, хто одцурався шля-
хетського становища і традицій і пішов до «хлопів», щоб жити й бідувати з ними ра-
зом. Обороняючи українського «хлопа», Антонович працював тим і для польського, 
перетягуючи од шляхецтва до народу більш чуйні елементи польського громадян-
ства». Наприкінці С. Єфремов ще раз підкреслює, що теза «про «неприхильність до 
поляків» явно не до речі була згадана над могилою В. Антоновича. «Навпаки, коли 
братерство народів не мрія, коли воно має хоч колись у далекій будущині зроби-
тися справжнім ділом, то такі наймення, як Антоновича, повинні стати символом 
єднання та згоди, мостом, по якому підуть один до одного народи. Народи, а не 
патентовані “патриоты своего отечества”»183.

В іншій статті С. Єфремов знову обороняє ім’я В. Антоновича від несправедли-
вого наступу польської преси: «Вороги, що за життя так часто воювали з ним брех-
нями та наклепом, тепер ще сміливіше взялись до своєї роботи. Але всіх і все пе-
ревершив орган польських краєвців «Kraj», що в ч. 61 надрукував про Антоновича 
статтю, підписану ініціялами W. С.». Спростувавши всі інсинуації, що висував цей 
анонім супроти діяльності В. Антоновича, С. Єфремов завершував свій виступ ряд-
ками: 

«А втім - не він, не Антонович мертвий, бо дух його та ідеї вічного гуманізма до-
віку житимуть на добро людям. Мертві оті вороги, що не спинили своєї злости навіть 
перед могилою й дали волю безчесним почуванням. Цих живих мертвяків давно засу-
дила вже історія, якої чесним працьовником був наш небіжчик, а тепер ще й власною 
рукою вони ствердили той засуд. До чистого наймення живого духом Антоновича не 
пристане те болото, яким силкуються обкидати його мертві вороги: воно на самих же 
їх і обертається, і ми хоч з обуренням, зате твердо можемо сказати про них словом з 
182  Там само. С. 1.
183  Там само. С. 1.



414414414

Розділ ІV. «Значущі Інші» у публіцистиці Сергія Єфремова

євангелії: «оставим мертвым погребати своя мертвецы», до іншого вони не здатні...»184.

У статті «В. Б. Антонович на селі» Єфремов подав оповідання, що ходило по 
«нашій Липовеччині» - його малій батьківщині, про скромність та простоту небіж-
чика, з якими він обертався до людей: 

«Докотилась і до нас на хуторі сумна звістка про смерть В. Б. Антоновича і у нас 
викликала вона великий смуток. […] Покійного В. Б. Антоновича знали не тільки по 
учених світах та по великих центрах - чували про його й на наших хуторах та селах і 
навіть ті люде, що ніколи його не бачили, знають про його велику працю на користь 
України та про його симпатичну особу, не горду і до всякого добра прихильну. Багато 
про його росказують, бо він таки й у наших місцях бував, роскопуючи старо-давні мо-
гили та вичитуючи по них нашу давню старовину»185.

Знову ж таки - в цьому тексті міститься комеморативна формула втрати укра-
їнством старшої генерації діячів, відомих шістдесятників, старогромадівців, йдеть-
ся про те, що

 «сходять у могилу один по одному щирі сини України, що так багато на своїм віку 
працювали на користь рідного народу; вимирає старше покоління наших діячів саме 
тоді, коли починає вже сходити на тій ниві, яку вони так пильно засівали. Не судилось 
їм побачити на власні очі того великого врожаю, що мусить бути з зерна, посіяного 
ними; та за свою працю заробили вони вічну пам’ять в серцях усіх, кому дорогі інтере-
си рідного краю й народу»186.

У перші роковини смерті В. Антоновича, шануючи пам’ять «наставника поко-
лінь», С. Єфремов писав: 

«Сьогодні на устах у кожного українця повинно бути одне ім’я - ім’я Володимира 
Антоновича. Вчора у нас була стаття про вагу і значіння його діяльности й особи в 
історії українського відродження, про той рух, який він відзначив своїм ім’ям. Рух той 
можна коротенько характеризувати як поворот од пануючого стану до народу, як гли-
боко демократична спроба працювати на українському ґрунті від одного з заступників 
того громадського стану, що й досі живе серед нашої людности на Україні». 

Як типовий представник «генерації 1890-х», публіцист вважав взірцем для 
«українців польської культури» модель життя В. Антоновича та його однодум-
ців-хлопоманів, закликав їх «піти отим самим шляхом, що проказав Антонович; це 
покласти інтереси народу - звичайно народу тутешнього, українського - в основу і 
своєї теоретичної програми, і практичної діяльности; це зв’язати свою долю з долею 
народних мас. Усякий інший шлях провадить до безодні занепаду і забуття». По 
суті, цей рух, ініційований молодим українським істориком польського походжен-
ня В. К. Липинським якраз і розгортався на Правобережжі, і думки С. Єфремова 
на шпальтах «Ради» про те, що «ми знаємо й те, що єсть поодинокі люде між по-
ляками на Україні, які йдуть шляхом Антоновича, які його діяльність на користь 
українського народу взяли за зразок собі. І праця їхня тим більшого важить, що 
відбувається вона серед байдужости й наперекір більшости польського громадян-
ства», були невипадковими. З В. Липинським він в ті часи листувався, співробітни-

184  Єфремов С. Живі мертвяки [Антонович і поляки]. Рада. 1908. № 66. 19 марта (1 квітня). C. 1.
185  Липовчанин [Єфремов С.].В. Б. Антонович на селі. Рада. 1908. № 69. 22 марта (4 квітня). С. 3.
186  Там само. С. 3.
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чав у пресових питаннях, допомагав у вирішенні особистих проблем187. Наприкінці 
С. Єфремов висловив побажання своїх однодумців по ТУП, щоб «зростали ряди 
таких людей і щоб праця їхня знаходила все більше прихильників серед поль-
ського громадянства на Україні. Ім’я одного з перших працьовників на цьому полі, 
Антоновича, може бути найкращим мостом між українським та польським народа-
ми, а його діяльність найпевнішим способом розв’язати українсько-польські відно-
сини без кривди для обох народів»188. 

Про актуалізацію проблеми українсько-польських стосунків у середовищі 
української ліберально-демократичної еліти в міжреволюційний період свідчать 
не лише публіцистичні тексти С. Єфремова, але й виступи на сторінках преси ін-
ших представників українського політичного соціуму. Так, наприклад, історик і 
журналіст Дмитро Дорошенко в опублікованій в «Украинской жизни» рецензії на 
працю В. Липинського «Z dziejów Ukrainy» (1912) твердив, що в особі В’ячеслава 
Казимировича та його товаришів-однодумців «традиція повороту спольщеної 
шляхти до української народності знайшла собі не лишень продовження, але й 
певне завершення». У контексті «теорії поколінь» продовжувачем справи «хлопо-
манів» на чолі з В. Антоновичем він називає саме В. Липинського та його послі-
довників, «українців польської культури»: «нове покоління повертається до своєї 
народності українських шляхтичів ... Серед цього покоління безперечно найвидат-
нішим діячем є В. Липинський, талановитий історик і публіцист…»189

У мемуарах С. Єфремова найвизначнішими постатями Старої громади поста-
ють В. Антонович та О. Кониський, бо останні, навіть на 1890-ті рр., формально 
вийшовши з організації, вже без узгодження з її членами працювали над проек-
том «нової ери» й визначали суспільно-політичний напрямок українського громад-
ського життя. У своїх «образках із минулого» Сергій Олександрович у громадській 
пропаганді українських ідей на перше місце ставить О. Кониського, тоді як В. 
Антоновича називає тільки «позалаштунковим ідеологом» українства. Інші мемуа-
ристи й публіцисти - Є. Чикаленко, О. Лотоцький, М. Грушевський, М. Славінський 
- оцінювали В. Антоновича як представника, поруч із М. Драгомановим, політич-
ної течії старогромадівського руху. Але й відчували глибоку різницю між ними. 
Це в їхньому баченні був політик, який спочатку вважав за потрібне накопичення 
інтелігентних сил та розбудову культурної інфраструктури українського руху, і 
лише в подальшому - зовнішню відкриту боротьбу з імперською владою. В узагаль-
ненні Ю. Лавриненка, саме велетенською конкретною працею Старої громади й 
Антоновича збудовано «фундамент Відродження» для дії наступних генерацій190.

У 1925 р. С. Єфремов, уже академік ВУАН, у праці «Перед судом власної со-
вісти. Громадська й політична робота В. Б. Антоновича» всебічно змалював образ 

187  Липинський В. Листування. Т. 1 (А - Ж) / ред. Р. Залуцький, Х. Пеленська. [Б. м.]: [б.в.], 
2003. 959 с.: портр. (Серія «Архів»). Повне зібрання творів, архів, студії / голов. ред. Я. Пеленський; 
Східноєвроп. дослід. ін-т ім. В. К. Липинського (США), Ін-т європ. дослідж. НАН України. Київ : 
Смолоскип, 2003. С. 660-684. Том містить листи до С. Єфремова за 1909-1914 рр.: с. 662, 668, 669, 671, 
675, 677. Невипадково саме С. Єфремова запросив В. Липинський бути третейським суддею у конфлікті 
з Б. Ярошинським.

188  [Єфремов С.]. На роковини смерти Вол. Антоновича. Рада. 1909. № 55. 8 марта (21 березіля). 
С. 1.

189  Д-ко Д. [Дорошенко Д.]. Возвращение к родному народу. [Рец.]: Z dziejów Ukrainy… - Kijów, 
1912. XXIV, 675 s. Украинская жизнь. 1912. Кн. 10. С. 106.

190  Лавриненко Ю. Історичне тло і попередники РУП. Збірник на пошану проф. д-ра Олександра 
Оглоблина / Відп. ред. Василь Омельченко. Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1977. 
С. 318.
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свого «узагальненого Іншого»191. Дана історико-біографічна праця складається з 
декількох змістових «блоків». По-перше, це оцінка Єфремовим стану збереженості 
документальних джерел та достовірності мемуарних свідчень сучасників щодо від-
творення правдивого образу «вчителя». 

«За умов конспіративности документи - річ небезпечна, і через те вони звичайно 
не довговікі й доходять до пізніших поколіннів тільки випадково й уривками. Єдиним 
сталим архівом такого роду пам’яток були у нас органи політичної поліції, але він 
недавно тільки розчинився для досліду - це раз, а друге: через свій специфічний ха-
рактер переховані там документи, оскільки вони не автентичні, як от листи, програми 
і т. п., мають вигляд здебільшого кривого дзеркала, збільшуючи в жандармських до-
мислах і зменшуючи в автентичних посвідченнях, в усякому разі викривляючи образ, 
через те місце перепущений. Сказане до якоїсь міри треба прикласти й до мемуарів. 
Часто про голосні події не можна було зовсім говорити одверто, або згадувати тільки 
натяками; не можна було називати людей, щоб їм не пошкодити, давати правдиві й 
повні характеристики. Ті ж мемуари, які писано вже далеко пізніше, за обставин віль-
ніших, як і всякі згадки, натурально позбавлені безпосередності, неповні, не вільні од 
несвідомих помилок». (Йдеться про публікацію: Антонович В. Автобіографічні запис-
ки. Літературно-науковий вістник. 1908. Кн. 9). Таким чином, образ політичного і 
громадського діяча «мусимо відреставровувати … на підставі неповних, сумнівних або 
невірогідних даних»192. 

По-друге, інший момент (на якому наголошує значна кількість мемуаристів), 
і С. Єфремов не був виключенням, вважаючи за потрібне цей факт підкреслити:

«Усі оці обставини щодо особи В. Б. Антоновича побільшуються ще надзвичайною 
скромністю небіжчика, його делікатністю, обережністю - конспіративністю навіть з осо-
бистого погляду. Роблючи своє діло, він ніколи не витикавсь на передній план, а скром-
но лишався в затінку, в юрбі, як не любив і говорити про свою особу. Єдиний раз почав 
він був широко розповідати про своє життя, але й тут доля ніби навмисне йому пере-
била, немов боючись висвітлити цю постать: незвичайно цікаві мемуари Антоновича 
урвались на самому початку, на найцікавішому, можна сказати, місці, коли автор мав 
перейти якраз до своєї громадської й політичної роботи. Лишаються згадки, матеріял з 
самої природи своєї найменш певний. І коли Антонович-учений, Антонович-дослідник 
і професор на повен стоїть перед нами зріст - Антонович-політик являється постаттю, 
в покривало невідомості, непевності, недомовок повитою. Для людей, що не бачили 
його за цією роботою, що не пережили разом з ним каторжних обставин у присмерку 
громадського життя, не зазнали його впливу - може взагалі повстати запитання про 
саме навіть існування цієї сторони в образі добре відомого вченого»193. 

Єфремов, спираючись на концепт «генерація», акцентує, що одразу після 
смерті вченого «широко-громадські круги були найбільш схвильовані цією подією, 
признаючись, що втратили навчителя саме в житті та керівника поколіннів»194. По-

191  Єфремов С. Перед судом власної совісти. Громадська й політична робота В. Б. Антоновича. 
Записки історико-філол. відд. ВУАН. Кн. 5. Київ, 1925. С. 1-12. Видано також окремим відбитком. 
С. Єфремов датував цю статтю 21-23 березня 1923 р. Передруковано в кн.: Єфремов С. Вибране. Київ : 
Наук. думка, 2002. С. 704-715. Цитуємо за цим виданням.

192  Єфремов С. Перед судом власної совісти. Громадська й політична робота В. Б. Антоновича / 
Єфремов С. Вибране… С. 704. 

193  Там само. С. 704-705.
194  Там само. С. 705.
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третє, С. Єфремов послідовно розгортає думку про те, що 
«за офіціяльною професією вченого, за добре знайомою постаттю професора стоїть ще 

теж не випадкова, а органічно з першою зв’язана постать громадського діяча, навчителя 
не тільки в шкільному розумінні, а й привідці в житті для людей, що може й далеко стояли 
од чисто наукових інтересів свого вчителя. І те, що Антонович ніколи вподовж усього свого 
довгого життя од цієї сфери громадського життя не одходив, що за своєю історичною та ар-
хеологічною працею знаходив час і охоту озиватись на живі запити часу і навіть на злобу 
дня - це показує, що політична сфера не була йому тільки “одхожим, мовляв, промислом”, 
або якоюсь сторонньою, випадковою сферою, а такою ж потребою духа, як і наукові досліди. 
Можна, як здогад, сказати навіть більше»195.

С. Єфремов висловлював впевненість, що насправді зі своєї вдачі Антонович був 
більше політиком, ніж кабінетним ученим, увесь час рвався на широке поле громад-
сько-політичної роботи, та доводив це на численних фактах. Одночасно, коментуючи 
відомий колективний «Отзыв из Киева», надрукований в «Современной летописи» 
за 1862 р. (де на першому місці стояв підпис В. Антоновича), академік зауважив, що 
«безперечно, аполітичність була основною рисою в настрої у наших шестидесятників 
і, розуміючи вагу політичної волі, всі вони, опріч одного Драгоманова, політику на за-
дній одсовували план перед чисто культурною роботою, в якій єдиний бачили ґрунт і 
на політичну працю в майбутності»196. У підсумку, головними напрямками діяльності 
В. Антоновича в наступні три десятиліття С. Єфремов цілком слушно називав профе-
сорування, популяризацію наукових здобутків, видавництво, участь в роботі Південно-
Західного відділі Російського Географічного товариства, публіцистичну працю в газеті 
«Киевский телеграф», наукові студії, друковані в «Киевской старине», а також «всякі 
культурно-наукові заповзяття широкого громадського значіння аж до літературних ви-
ступів» (проти Сенкевича, Флоринського тощо). Але, що найважливіше, «скрізь він був 
одним з найперших і найдіяльніших членів та робітників». За словами С. Єфремова, це 
був зовні той тип діяча, який виробила тільки Росія «за часів самодержавної неволі» й 
який прибрав езопівську назву «общественного деятеля». І щоб дати «повний політич-
ний образ» такого діяча, доводиться відшукувати й відновлювати на підставі натяків 
або взагалі неповних даних у напівлегальній та легальній діяльності В. Антоновича 
«яскраві політичні моменти» здебільшого колективних виступів, з причин конспіратив-
ності сховані од прилюдних очей. Про один з таких моментів розповідав С. Єфремову 
небіжчик П. Г. Житецький197. Водночас С. Єфремов підкреслював, що В. Антонович 
завжди був послідовним у своїх громадсько-політичних переконаннях, виступаючи як 
демократ і федераліст - і в 1860-ті, і в пізніші роки, зокрема, й тоді, коли розпочато по-
літику «нової ери» у Східній Галичині, де 

«ініціятором та теоретичним оборонцем “угоди” був дійсно Антонович разом з небіж-
чиком Ол. Кониським. Вони обоє щиро вірили, що це порозуміння, в основі якого було зре-
чення опозиційних виступів за деякі уступки в культурно-національній сфері, допоможе 
українцям в Галичині стати на власні ноги, щоб потім дужче обстоювати за свої права. Це 
було теоретичне міркування, переводити угоду практично довелось не їм, а виконавці її з 
обох боків вели просто політичну гру - і вся справа незабаром збанкротувала»198. 

195  Там само. С. 705.
196  Там само. С. 710.
197  Єфремов С. Житецький про Антоновича. Рада. 1912. № 55. 7 марта (20 березня). С. 3.
198  Єфремов С. Перед судом власної совісти. Громадська й політична робота В. Б. Антоновича. 

С. 712.



418418418

Розділ ІV. «Значущі Інші» у публіцистиці Сергія Єфремова

Розчарувавшись у перспективах галицької політики, Антонович разом із 
Кониським розпочали організацію громадських сил на Україні. Найбільш видат-
ним наслідком цієї акції С. Єфремов називає факт утворення Загальної безпартій-
ної демократичної організації. 

«Всеукраїнський з’їзд, що з їхньої ініціативи зібрався влітку 1897 р. й поклав 
підвалини для всеукраїнської безпартійної організації, справді був подією величезної 
ваги в політичному розвитку українства в Росії. З цього саме часу й починаються, за-
мість давнішої розпорошености, колективна робота й консолідовані виступи, які потім 
виявили себе і поважними маніфестаціями (одкриття пам’ятника Котляревському в 
Полтаві р. 1903-го) і особливо організованими виступами підчас першої революції, а 
також створенням вже чисто політичних українських гуртуваннів на партійному ґрун-
ті. Антонович приймав найближчу участь у роботі організації, в її з’їздах, в її централь-
ному органі (“Рада”), тощо, аж до 1903 р., коли розхитане здоровля вивело його з лав 
активних працівників»199. 

Серед властивих «вчителеві» людських якостей С. Єфремов передусім 
виокремлював скромність, делікатність, м’якість й такт. Риси, які перестали важи-
ти для громадсько-політичного діяча в бурхливі революційні дні 1917 р., де події 
підштовхували до неординарних кроків і не давали часу на тривалі роздуми, коли 
більше цінувались популістські обіцянки, ніж виважені гасла та добре обміркова-
ні кроки. Але, наприкінці 1890-х - на початку 1900-х рр., у період трансформації 
українського руху з організаційної стадії у політичну, 

«авторитетне його слово завсіди імпонувало, викликало увагу й будило зацікав-
лення. Стіни історичного будиночка на розі Кузнечної й Жилянської бачили в собі і 
збори представників од усієї України, і студентські запальні зібрання, і тихі наради 
центрального органа, що потім директивами розходилися по громадах і керували їх-
ньою роботою. Тут Антонович був справді, можна сказати, “мужем совіта” і часто навіть 
найбільш заплутані справи знаходили щасливий кінець, коли їх торкався Антонович 
своїм ясним, тверезим розумом, послідовною логікою і вмінням просто підходити до 
найтяжчих завданнів. На цій громадсько-товариській роботі найкраще можна було 
пізнати цього визначного громадянина і просто як людину, і я певен, що не у самого 
мене лишився в пам’яті чарівний образ “заразительного”, мовляв про його Житецький, 
чоловіка, “що якось мимоволі притягав до себе людей і переймав їх своїми думками” 
і “як організатор визначався великим хистом збирати коло себе й гуртувати людей, 
заражати їх своїм настроєм”», 

- свідчив С. Єфремов 200.
У 1925 р. С. Єфремов у передмові до публікації «З листів Костомарова до 

Антоновича» (Україна. 1925. Кн. 3. С. 77-78) в контексті «біографії поколінь», порів-
нюючи постаті двох провідників українського руху в різних його часових періодах, 
твердив: «Питання про стосунки між Костомаровим та Антоновичем - це не тільки 
питання про особисті стосунки двох визначних людей. В особах названих істориків 
маємо заступників двох поколіннів - одного, що розпочало громадсько-політичну 
роботу на українському ґрунті в 40-х роках минулого віку (Кирило-Методієвське 
брацтво та роля в йому Костомарова), і другого, що прийшло йому на зміну в 60-х 
роках (хлопоманський рух і, як привідця його, Антонович). Обидва вони стояли ко-

199  Там само. С. 712.
200  Там само. С. 712-713.
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4.3. Володимир Антонович як «узагальнений Інший»...

жен на чолі свого покоління і свою визначну ролю зберегали до останніх моментів 
свого життя, хоч і як мінялися обставини громадської й політичної роботи. Тим са-
мим стосунки між ними виступають далеко по-за рямці особистого життя й набира-
ють великої ваги громадської»201. С. Єфремов намагався з’ясувати історію контактів 
цих двох видатних представників своїх генерацій і мусив визнати, що, як не дивно, 

«… ми не знаємо навіть, коли познайомилися Костомаров і Антонович і в якій 
мірі ту знайомість підтримували. З праць Костомарова про Антоновича відомі тільки 
дві, - правда, докладні - рецензії (на «Исторические песни малоруського народа” та 

“Очерк истории вел. княжества Литовского”); з свого боку Антонович дав посмертну 
оцінку свого попередника в “Киевской Старине” (Н. И. Костомаров, как историк. 1885. 
Кн. V). Але це, сказати б, офіціяльні оцінки, які все ж не дають повної картини взає-
мин між двома найвизначнішими заступниками початкового періоду нашої історичної 
думки. Інтимного матеріялу ми, знов кажу, не маємо»202. 

У додатках академік подав три листи Костомарова до Антоновича за 1893  р., 
що зберігалися в оригіналах в Комісії для досліду над громадськими течіями. 
Листи були писані російською мовою. На думку С. Єфремова, «ці листи показують, 
як високо ставив Костомаров свого молодшого товариша в науковій роботі, як до-
рожив його думкою; та з другого боку вони ж кидають трохи світла й на інтимну 
сторону тих відносин. Діловий зміст листів не закривав і того особистого теплого 
почуття, що, видимо, зв’язувало двох наших істориків»203. Праці Єфремова, при-
свячені Антоновичу, писані в 1920-ті рр., відрізняються від тих, що з’явилися в 
1908-1912 рр., передусім ступінню деталізації фактів та більш виразними харак-
теристиками ролі і місця «навчителя» в громадсько-політичних акціях українства.

У порівняльному аспекті значний інтерес становить потрактування в публі-
цистичному дискурсі прижиттєвого образу Володимира Антоновича одним із його 
найулюбленіших учнів, істориком Василем Доманицьким. З’ясовуючи процес пе-
реходу «вчителя» з лав польської шляхти до «хлопоманів», його роль у творенні 
Київської громади, згодом названої Старою, він писав: 

«Ця студентська громада, в якій В. Б. [Антонович. - С. І.] безперечно грав ви-
значну ролю, для української справи дуже у великій послузі стала. Вже досить того, 
що вона виховала в своєму гурті багато відомих українських діячів, … що поставили 
вперше на науковий грунт українське питання і значно поглубили його та назначили 
стежки, якими вже дальшим поколінням лекше було йти. До громади київської звер-
талися часом українці і з інших міст…»204. 

Змальовуючи образ Антоновича та його колег-старогромадовців, 
В. Доманицький виокремлює саме ті риси, які були значною мірою властиві йому 
особисто як досліднику й публіцисту, та й загалом високо цінувались в середови-
щі «молодоукраїнців». Акцентує увагу читача на енергійній альтруїстичній діяль-
ності членів Київської громади наприкінці 1850-х - 1860-х рр.: «Окрім наукової 
праці, дуже продуктивної й цінної, яку проводили члени громади, деякі з них, 
як В. Б., В. Беренштам та инші, працювали і практично - по «воскресних шко-

201  Єфремов С. З листів Костомарова до Антоновича. Україна. 1925. Кн. 3. С. 77-78.
202  Там само. 
203   Там само. С. 77-78.
204  Доманицький В. Володимир Антонович. З нагоди 45-літнього ювилею наукової і громадської 

діяльности. Нова громада. 1906. Кн. 9. С. 27-30.
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лах», яких у Київі заведено було аж кільки…» Позитивно оцінює рідкісне уміння 
В. Антоновича миттєво орієнтуватися у мінливих суспільно-політичних обстави-
нах. Доманицький виправдовував заглиблення Антоновича в інтенсивну наукову 
працю після появи Валуєвського указу 1863 р., бо «очевидно, що про якусь шир шу, 
показніше громадську діяльність годі вже йому було й думати - лишилося одно 
поле, на якому можна було працювати - поле науки», відзначав «велику продук-
тивність» В. Антоновича, який обдаровував українське громадянство «вельми 
цінними історичними працями, збагачуючи небагату українську історичну науку 
вельми коштовними працями, які і зараз, і багато літ ще згодом матимуть першо-
рядне значіння…». В. Доманицький проаналізував археографічну, археологічну й 
етнографічну працю вченого, зауваживши з властивою йому скромністю, що «за-
значив тільки найголовніші, - можна сказати, епохальні - моменти наукової діяль-
ності В. Антоновича, не згадуючи про численні вельми цінні инші праці історичні 
та археольогичні». Акцентував на активній громадській позиції «вчителя»: «Бувши 
людиною живою, громадською, В. Б. Антонович був не сухим лишень кабінетним 
ученим, для якого сучасне життя не цікаве, але раз у раз брав участь у всяких 
визначних подіях громадського життя, скільки воно дотикалося українства, ніко-
ли не ухиляючись од громадської роботи ні замолоду, ні навіть останніми роками, 
хіба вже тоді тільки, як недуга примусила його пильнувати власного здоровля й 
залишити мало не всяку діяльність громадську й наукову». Розгортаючи цю думку, 
писав: «Взагалі тяжко було б перелічити усі ті визначніші навіть громадські події 
та справи, в яких більшу чи меншу участь брав В. Б-ич. Можна тільки з певністю 
сказати, що ніяка мабуть справа, коли тільки вона була чимсь важна або доторка-
лася якогось більшого гуртка українців, не минала без того, щоб в їй не брав участі, 
не дав допомоги чи поради В. Б-ич, і завжде з надзвичайною скромністю, ніколи 
не висовуючи своєї особи на перед». Пригадав, що з серії лекцій, читаних приватно, 
склався «єдиний до останніх часів нарис історії козаччини «Бесіди про часи козаць-
кі», записаний слухачами і виданий в Чернівцях». В. Доманицький сам був серед 
постійних слухачів тих лекцій та ретельно конспектував виклади професора205.

У підсумку, як символічний «узагальнений Інший», В. Б. Антонович постає 
в уяві В. Доманицького наступним чином: «… людина «духа жива», - не мертвий, 
сухий дослідник, що поза науковою працею своєю нічого не чує й не бачить, а особа 
з молодечою душею, що реагує на кожен прояв громадського політичного життя, 
В. Б-ич завжде стояв і стоїть в курсі кожної громадської справи й має вироблений, 
ясний погляд на неї. Найбільше цікавився й цікавиться він справами українськи-
ми. Тим то, на протязі усієї своєї високо користної й довголітньої діяльності науко-
во-громадської (бо розрізнити їх в його особі ніяк не можна), В. Б-ич був тім осеред-
ком, до якого горнулися усі верстви українського громадянства, і старші й молодші 
покоління, і для всіх він був, як людина досвідчена і з ясним розумом, найкращим 
і щирим порадником, добрим товаришем, поважаним та любленим учителем. Хто 
до таких літ зберіг у собі ясність і чистоту поглядів, не схибивши на бік в протя-
зі 45-літньої праці, хто до 70-ти літ доніс у собі ті самі чуття, які замолоду його 
порушали, ту саму щирість, привітність і прихильність до усього, що торкається 
розвою української справи - хто усього того додержав і бачить на власні очі тепер 
добрі жнива на ниві, яку так тяжко доводилося орати, часом без найменшої надії 

205  Щоправда, на думку М. С. Грушевського, «Бесіди про козацькі часи» 1897 р. - «се запись не 
самого Антоновича, а одного з слухачів (В. М. Доманицького, наскільки знаю), тому цитувати її можна 
тільки з певним застереженням» (Грушевський М. Володимир Антонович... / Син України… Т. 1. С. 
128).
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4.4. Меморіальний образ О. Кониського у публіцистиці  С. Єфремова

на добрі наслідки од того, - той, оглянувши пройдений шлях, повинен зазнати ща-
сливих хвилин, свідомий того, що життя не даремно минуло... Це найвища потіха 
для чоловіка з громадським минулим і на неї певне право має наш поважаний 
ювілят...»206. 

Отже, завдяки зусиллям найближчого оточення ще за життя В. Антоновича 
були зроблені кроки до увічнення його пам’яті. Прижиттєвий образ, який творив-
ся і культивувався у ході урочистостей, позиціонував В. Антоновича, передусім, 
як ученого, дослідника, професора, що, як згодом акцентував С. Єфремов у праці 
«Перед судом власної совісті» (1925), «створив круг себе цілу наукову школу, випус-
тив багато талановитих учнів і наслідувачів». Вірність ідеалам молодості, демокра-
тизм у способі життя і шляхетність у поводженні, цілеспрямованість, працездат-
ність, скромність, україноцентризм, стійкість духа навіть у тьмяні для українства 
часи, уміння органічно поєднувати у своєму житті «науку» й «політику», здатність 
навчати власним життєвим прикладом та спонукати молодь до націєтворчої пра-
ці - такі ідеальні риси Антоновича як «узагальненого Іншого» зафіксовані були 
в некрологах, посмертних промовах, посвятах, сильветках, статтях, есеях, згодом 
- у споминах, академічних студіях, археографічних публікаціях його «учнів» і ша-
нувальників. Одним із талановитих творців комеморативного образу «навчителя 
поколінь» був Сергій Єфремов.

4.4. Меморіальний образ Олександра Кониського
у публіцистиці Сергія Єфремова

Політика національної культури, «бої за історію», розмежування «свого - чу-
жого» досвіду, пробудження громадянського суспільства, особиста відповідальність 
за ідеї та вчинки, реальне поєднання гасел національного визволення й соціаль-
ної справедливості - це лише побіжний перелік проблем, які вирішували протягом 
своєї діяльності О. Кониський (до 1900 р.) і С. Єфремов, і які не втратили своєї 
значущості дотепер. Своєрідним єфремовським кредо в ставленні до діячів стар-
шого покоління українського руху є рядки з посвяти О. Кониському: «Треба знати 
і з подякою згадувати наших діячів передрозсвітньої доби, серед яких раз-у-раз 
Кониському належатиме одно з найпочесніших місць. […] життя тих людей - то 
наша власна історія, історія рідного краю, і тут ми вже не маємо права «отговари-
ваться незнанием», або виступати забудьками...»207. 

Меморіалізація постаті уродженця Чернігівщини, видатного громадського ді-
яча, письменника, публіциста, видавця Олександра Яковича Кониського (6 (18) 
серпня 1836 р., хутір Переходівка, Ніжинський повіт, Чернігівська губернія - 29 
листопада (12 грудня) 1900 р., Київ) розпочалась одразу після його відходу в віч-
ність208. У 1903 р. у Києві в друкарні П. Барського побачив світ «Літературний 

206  Доманицький В. Володимир Антонович. З нагоди 45-літнього ювилею наукової і громадської 
діяльности. С. 45-46. 

207  Єфремов С. Трудівник передрозсвітньої доби. На 10-ті роковини смерти Олександра 
Кониського († 29 ноября, року 1900). Рада. 1910. № 272; 30 ноября (13 грудня). С. 2-3.

208  Див., напр., такі публікації: Авдикович О. Огляд літературної діяльності Олександра 
Кониського. Перемишль: Коштом автора, 1908. 23 с.; Грушевський М. С. Памяти Олександра Кониського. 
Записки НТШ. 1901. Т. XXXIX. Кн. 1. С. 1-14; Франко І. О. К. (Некролог). Літературно-науковий віст-
ник. 1901. Т. ХІІІ. Кн. 1. С. 116; Антонович В. Б. Олександр Якович Кониський (Некролог). Літературно-
науковий вістник. 1901. Т. ХІІІ. Кн. 1. С. 46-47; Франко І. Про житє і діяльність Олександра Кониського. 
Львів, 1901. 36 с.; Куліш П. А. Я. Конисский (Некролог). Исторический вестник. 1901. № 1. С. 413-414; 
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збірник, зложений на спомин Олександра Кониського (1836-1900)». С Єфремов 
вмістив там оповідання «Медаль». Свої твори подали також О. Лотоцький (Ол. 
Білоусенко), П. Грабовський, Б. Грінченко, Гр. Григоренко, Дніпрова Чайка, 
О. Доорохольський, М. Коцюбинський, А. Кримський, І. Нечуй-Левицький, М. 
Левицький, Ф. Матушевський, Р. Л-ко (можливо, це Ростислав Лащенко). До 10-ї 
річниці смерті О. Кониського в газеті «Село» (1910. № 47) була опублікована стаття 
М. Грушевського. У 1920-ті рр. Михайло Возняк і Кирило Студинський започат-
кували наукове опрацювання документальної спадщини Олександра Кониського.

Український письменник, публіцист, педагог, громадський діяч, О. Кониський 
походив із козацько-старшинського роду. Друкувався під псевдонімами: Перебендя, 
О. Верниволя, Ф. Ґоровенко, В. Буркун, О. Хуторянин та інші (всього близько 150). 
Після невдалої спроби здобути вищу освіту в Ніжинському юридичному ліцеї і відбут-
тя військової служби з 1854 р. служив на низових посадах у Кримінальній палаті в 
Полтаві. Здав екстерном іспити на кандидата права, а після селянської реформи 1861 
р. розпочав адвокатську практику, сподіваючись захищати інтереси «визволених не-
вільників». Опублікував кілька праць на професійні теми, зокрема статтю «Судебные 
следователи в Полтавской губернии» («Московские ведомости», 1861). Провадив актив-
ну літературну (з 1858 р.) і громадську діяльність, був членом спочатку Полтавської, 
далі - Київської (Старої) громад, займався організацією недільних шкіл. У січні 
1863  р. заарештований і в позасудовому порядку висланий до Вологди, потім - до 
Тотьми. З 1872 р. оселився у Києві, активно працював задля розвитку українського 
руху, літератури, періодики, школи. Налагоджував зв’язки з українськими діячами 
Західної України. Був одним з ініціаторів заснування 1873 р. у Львові Літературного 
товариства імені Шевченка, а в 1892 р. - його перетворення в Наукове товариство імені 
Шевченка. У 1880-х рр. обирався гласним Київської міської думи. Сприяв утворенню 
Всеукраїнської безпартійної демократичної організації (1897) та видавництва «Вік» 
(1895). Автор двотомної біографії Т. Шевченка «Тарас Шевченко-Грушівський» (1898), 
численних поезій і прозових творів, найвідоміші серед яких «Семен Жук і його родичі» 
(1873) і «Юрій Горовенко: Хроніка з смутного часу» (1885), де порушується національна 
проблематика, йдеться про роль інтелігенції в українському русі. Свого часу І. Франко 
з-поміж творів, які в 1870-х рр. друкувалися на сторінках народовської «Правди», ви-
ділив саме повість-хроніку Кониського «Семен Жук і його родичі», назвавши її «най-
замітнішою», хоч і «недокінченою» пробою представити інтелігента-українця як тип 
«нового чоловіка». Значна частина літературних творів Кониського містить у своїй 
основі юридичні сюжети, викриває негативні явища в діяльності царської адміністра-
ції і суду, здирництво тогочасної адвокатури: «Суддя Гарбуз» (1875), «Антін Калина» 
(1881-1882), «Народна педагогія» (1886), «Стельмахи» (1887), «Козарський ланок», «У 

“тісної баби”» (обидва - 1889), «Баба Явдоха» (1897), «Ранком в Алупці» (1898), «Сікутор», 
«Хвора душа» (обидва - 1899), «Бугай» (1901), «Наввипередки» (1903). Йому належить 
цикл «Оповідань з кримінальної хроніки»: «Каторжний», «Тюрма за волю» (обидва - 
1881), «Драма в тюрмі», «Чи злочинець, чи ненужний» (обидва - 1885), «Конокрад Іван 
Дранка» (1887). Кілька поезій присвятив темі тюрми, заслання і каторги. Опублікував 
казку-пародію на царський суд «Собача правда» (1894). Автор слів духовного гімну 
України: «Боже, Великий, Єдиний / Нам Україну храни». 

Доманицький В. Библиографический указатель сочинений А. Я. Конисского. Киевская старина. 1901. 
№ 1. С. 131-151; П. С. Спомини про О. Я. Кониського. Літературно-науковий вістник. 1902. Т. ХХ. Кн. 
12. С. 162-167. 
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4.4. Меморіальний образ О. Кониського у публіцистиці  С. Єфремова

Память про Кониського зберігалась в еміграційно-діаспорному середови-
щі: публікації В. Біднова, В. Дорошенка, М. Антоновича, згадки про нього у спо-
минах Є. Чикаленка, О. Лотоцького, М. Славінського, Д. Антоновича. У 1976 р. 
М. Антонович підготував доповідь на тему: «С. О. Єфремов і київський гурток 
молоді О. Кониського» на конференцію УВАН у США з нагоди 100-річчя від дня 
народження академіка. Аналітичною є стаття Марка Антоновича у збірнику «125 
років київської української академічної традиції 1861-1986» (1993). Автор акцен-
тує, що в київській академічній традиції Кониський відіграв важливу роль як 
фактичний засновник шевченкознавства, що саме Кониському, «формально та й 
ідейно до певної міри», треба завдячувати в першу чергу поширення київської ака-
демічної традиції на Галичину, що «прямо і посередньо, через своїх наступників 
О. Кониський здобув собі почесне місце в розпочатій ним галузі шевченкознав-
ства». Єфремова він називає «близьким і особисто, і світоглядово до Кониського» 
діячем та розглядає поряд із іншими «учнями» Кониського як продовжувача його 
праці, наводить факти, що Єфремов підготував перше двотомне академічне видан-
ня поезій Шевченка (разом з М. Новицьким) і став редактором Повного зібрання 
творів Тараса Шевченка, з якого вийшли лише два томи, а крім того дав ряд стат-
тей з галузі шевченкознавства209.

Пострадянська українська соціогуманітаристика виявляє все пильніше заці-
кавлення різноманітною й кипучою діяльністю Олександра Яковича Кониського210. 
Йому вже присвячені декілька дисертацій, монографія211, фахові статті. 
Чернігівські історики Т. П. Демченко та О. О. Мисюра у передмові до публікації 
листів О. Кониського до І. Шрага (1893-1900 рр.), що були оприлюднені до 175-річ-
ниці народження героя, зазначають, що в останні десятиліття ХХ ст. відбулися 
відчутні зміни у трактуванні спадщини та й життєвого шляху Кониського. «Із ав-
тора оповідань про тяжку народну долю, затятого націоналіста й безкомпромісного 
противника соціалістичних ідей він став трактуватися як представник тієї нечис-
ленної національно свідомої української інтелігенції, спільними, і часто жертов-
ними, зусиллями якої закладалися підвалини і національно-визвольного руху, й 
українських партій, і самої нації»212. В той же час Григорій Стариков, оприлюднив-
ши щоденник Олександра Яковича, слушно акцентує, що «не дивлячись на кілька 
присвячених Кониському дисертаційних робіт, він є «малоприсутнім» не тільки в 
інтелектуальному вимірі, але і «фізичному». Так, його будинки у Києві не збереже-
но, відсутні меморіальні дошки у пов’язаних з ним та його діяльністю містах (Києві, 
Чернігові, Полтаві, Львові), йому не встановлено жодного погруддя, не випущено 
навіть марки, монети, поштового конверта тощо… На сьогодні відчутною є потреба 
синтетичної монографії, написання якої найближчим часом навряд чи можливе 
через недостатню дослідженість архівної та публіцистичної спадщини Олександра 
Кониського, зокрема і питання про його щоденники»213. Комеморативний канон, 

209  Антонович М. Олександер Кониський / 125 років київської української академічної традиції 
1861 - 1986: Збірник / Ред. М. Антонович. Нью-Йорк : УВАН у США, 1993. С. 189, 187, 194.

210  Огляд літератури див.: Демченко Т., Мисюра О. Вступне слово / Листи Олександра Кониського 
до Іллі Шрага / Упорядк., передмова, примітки Т. П. Демченко, О. О. Мисюри. Чернігів: Просвіта, 2011. 
С. 6-14; Іваницька С. Олександр Якович Кониський в епістолярному спілкуванні (1893-1900 роки): 
[Рец.]: Листи Олександра Кониського до Іллі Шрага: Наукове видання / Упорядкування, передмова, 
примітки Т. П. Демченко, О. О. Мисюри. Чернігів: Просвіта, 2011. 210 с. Наукові праці історичного 
факультету Запорізького національного університету. 2011. Вип. XXXI. С. 358-359.

211  Мисюра О. Кониський Олександр Якович (1836-1900). Чернігів : Просвіта, 2008. 200 с.
212  Демченко Т., Мисюра О. Вступне слово / Листи Олександра Кониського до Іллі Шрага. С. 13.
213  Стариков Г. Щоденник Олександра Кониського. Записки Наукового Товариства імені 
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який почав творитися після відходу О. Кониського в вічність, не отримав практич-
ного продовження ні в сталінській «імперії пам’яті», ні в більш ліберальні часи. 
Ситуація почала змінюватися, коли Україна стала на шлях суверенітету. Видано 
було збірки художніх творів214. Двічі - в 1991 та 2014 рр. - перевидавалась його 
головна праця «Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя»215, яка була 
першою ґрунтовною біографією Тараса Шевченка (перше видання вийшло у 1898-
1900 рр.). До 180-річчя народження письменника  в Національній історичній біблі-
отеці України експонувалася книжкова виставка «Хранитель українського слова». 
У щоденній пресі та на Інтернет-порталах з’явились численні популярні статті 
про нього (так, у газеті «День» від 17 серпня 2016 р. це була стаття С. Панькової 
під промовистою назвою «Людина без компромісів»). У Чернігові у вересні 2016 р. 
відбувся «круглий стіл» за участю київських та чернігівських науковців, а у відділі 
краєзнавства презентована книжково-інформаційна виставка «Я не боюсь тюрми і 
ката», на якій був представлений творчий доробок Олександра Кониського з фонду 
ЧОУНБ імені В. Г. Короленка.

Аналізуючи чинники соціалізації представників молодшої генерації україн-
ського руху, фахівці звертають увагу на цілеспрямований вплив О. Кониського на 
своїх «вихованців», різнобічне піклування про них216. Так, Галина Бурлака, аналі-
зуючи листи О. Кониського до М. Грушевського, підкреслює, що, хоча загальнови-
знаним є той факт, що М. Грушевський був учнем В. Антоновича, але не меншою 
мірою вплинув на нього й О. Кониський - «запальним дієвим патріотизмом, ре-
альною працею, стратегічним підходом до вирішення завдань, які стояли перед 
українством»217. О. Кониський з батьківською гордістю писав про своїх «учнів» до 
М. Дикарєва наприкінці 1894 р.: «А я не хвастаючись вкажу хоч на двох своїх годо-
ванців (звісно, не освітою годованців моїх, а духом, патріотизмом і простуванням), 
- обох їх Ви відаєте: се Барвінський і Грушевський. Дай їм, Боже, здоров’я доброго 
да віку довгого»218. Ці рядки опосередкованим чином підтверджують: він усвідом-
лював свою особливу виховну роль у житті української генерації 1880-х та особливо 
1890-х рр. 
Шевченка. Т. CCLXV. Праці Історично-філософської секції. Львів, 2013. С. 387.

214  Кониський О. Вибрані твори / авт. передм. М. Сиваченко; авт. прим., упоряд. : Н. Вишневська, 
М. Гончарук. Київ : Дніпро, 1986. 427 с.; Кониський О. Оповідання. Повість. Поетичні твори / Упоряд. і 
прим. М. Л. Гончарука; Вступ. сл. М. Є. Сиваченко. Київ : Наукова думка, 1990. 640 с.

215  Кониський О. Я. Тарас Шевченко - Грушівський. Хроніка його життя / упоряд. В. Смілянська. 
Київ : КЛІО, 2014. 672 с.

216  Див., наприклад: Бурлака Г. М. Олександр Кониський: нові грані постаті (на матеріалі лис-
тування з М. Грушевським). Український історик. 2004 - 2005. № 3-4 / 1 (163-165). С. 60-68; Швидкий 
В. П. Олександр Лотоцький: учений, громадський діяч, політик (1890 - 1939-ті рр.). Київ : Ін-т істо-
рії України НАНУ, 2002. С. 32-33, 41; Гирич І. Передмова / Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі 
(спогади). Київ : Темпора, 2011. С. 41, 43, 44-45; Гирич І. Олександр Кониський. Батько українського 
самостійництва / Гирич І. Між наукою і політикою. Історіографічні студії про вчених-концептуа-
лістів. Тернопіль: Навчальна книга «Богдан» 2012. С. 53-82; Іваницька С. «Колективний портрет» ке-
рівництва Української демократично-радикальної партії (1905 - 1908 рр.) / Іваницька С. Українська 
ліберально-демократична партійна еліта: «колективний портрет» (кінець ХІХ - початок ХХ сто-
ліття). Запоріжжя: Просвіта, 2011. С. 73-75; Іваницька С. Михайло Драгоманов як «Значущий інший» 
у світосприйманні Сергія Єфремова (1890-ті - 1920-ті роки). Наукові праці історичного факультету 
Запорізького національного університету. Вип. ХХХ. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. С. 239-240; Іваницька С. 
Постать Олександра Кониського у публіцистиці Сергія Єфремова 1900 - 1919 років. Сіверянський літо-
пис. 2015. № 4. С. 157-176.

217  Бурлака Г. М. Олександр Кониський: нові грані постаті (на матеріалі листування з 
М. Грушевським). Український історик. 2004 - 2005. № 3-4 / 1 (163-165). С. 66.

218  Возняк М. Ол. Кониський і перші томи «Записок» (3 додатком його листів до Митр. Дикарєва). 
ЗНТШ. Т. СL. Львів, 1929. С. 382.
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Коментар Кониського з приводу зв’язку поколінь знаходимо в листі до 
М. Дикарєва (в тексті критично йдеться про більшість діячів Старої громади): 
«Єдина спасенна річ для “товариства” - швидше вмерти і з свого праха зростити 
нове товариство, щоб розгорнулося по всій нашій землі, та щоб скрізь між товари-
шами був глибоко ідейний і моральний зв’язок, щоб люде трималися один одного 
наче (вибачте за вульгаризм) та воша кожуха»219. 

Можливо, найбільш невгамовність і завзятість громадської натури Кониського 
виявлялась у епістолярній комунікації. Підтвердженням тому є численні послан-
ня до чернігівського адвоката Іллі Шрага. Листування його з І. Шрагом свідчить 
про те, що О. Я. Кониський щиро переймався святкуванням ювілеїв діячів, дотич-
них до розвитку української культури: у 1893 р. - це був ювілей О. В. Марковича (с. 
36)220, у 1894 р. - М. І.  Стороженка (с. 62-63) та ін. Стосовно ювілейних ушанувань 
ключовою може вважатися для О. Я. Кониського фраза:

«Взагалі я до адресів ніколи вельми не кваплюсь і швидче не допишу, ніж пере-
пишу. І скоро відаю за чоловіком - який недобрий вчинок, що не личить українській 
ідеї національній, дак руки не приложу. А я обіруч був би за те, щоб ми уважали перш 
за все чистоту нашої ідеї в учинках її репрезентантів. Не буде ригоризмом, а тільки 
чистоплотно буде, коли я не підпишу адреса і не піду на ювілей до такого репрезентан-
та - робітника нашої ідеї, що не гидує писати вірші сугубо патріотичні і православні з 
погляду «всероссийского единства». Такі компроміси - річ, по моєму, зовсім не чесна» 
(с. 62).

Клопотався щодо відзначення роковин «на спомин» (Л. І. Глібова та ін.) (с. 
65). І завжди - Шевченківських днів. Обговорював можливість участі «земляків» 
(І. Шрага, Б. Грінченка) у відзначенні столітнього ювілею Одеси (1894 р.), бага-
тозначно натякаючи: «Головне - побалакати про наше діло» (с. 87). Болісно був 
вражений, що організатори 25-річного ювілею громадської діяльності І. Шрага (бе-
резень 1894 р.) «забули» сповістити його про цю подію, не залучили до підписання 
вітальної адреси від імені київських громадівців (с. 172). 

Листи містять «вироки» О. Кониського його опонентам: критичні - відносно 
П. Куліша (с. 33), неприхильні - щодо М. Драгоманова (с. 33-34). Здавалося йому 
у 1893 р., що Куліш і Драгоманов зійшлись «на стежці єдиної культури» (малося 
на увазі: «общерусской»)... Щоправда, заслуговує на увагу вислів О. Кониського, 
зронений у листі до І. Шрага в червні 1895 р. вже після смерті Михайла Петровича 
в Софії: «Знаєте вже недобру звістку про М. П. Драгоманова. Шкода! Яко учений 
і навіть яко публіциста він пережив себе, а проте його треба було; бо се були ті 
наші дрожчи, що примушували тісто сходити. Тепер - робота може розлізтись ще 
гірше. Хаос неминуче настане ще більший; бо у нас є чоловік кілько кандида-
тів на Драгоманова і піднімуть, певна річ, таку сварку, якої ще не було!» (с. 103). 
Неприхильно і з недовірою ставився Кониський до І. Франка, до його суспільно-по-
літичних уподобань (с. 70, 115), до редагованих ним видань (газету «Громадський 
голос» Олександр Якович зневажливо іменував «газетою гімназистів-«радикалів») 
(с. 73). Не жалував харківського історика Д. Багалія (1857-1932) - нещадна фраза 

219  Возняк М. Ол. Кониський і перші томи «Записок» (3 додатком його листів до Митр. Дикарєва). 
С. 383. О. Кониський дратувався неквапливістю роботи «словникової» й «біографічної» комісії, в яких 
активно працювала молодь під керівництвом «патріархів», але остаточного результату праці в най-
ближчій перспективі він не бачив, і це його нервувало й обурювало.

220  Цитую за виданням: Листи Олександра Кониського до Іллі Шрага: Наукове видання / упо-
рядкування, передмова, примітки Т. П. Демченко, О. О. Мисюри. Чернігів : Просвіта, 2011. 210 с. 
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промайнула в одному з листів: «Всякі Багалії експлуатують українську ідею єдине 
на свою кар’єру» (с. 144). У контексті проблематики націєтворення заслуговують 
на увагу вживані в епістолярії О. Кониського визначення «українець», «українська 
ідея» (с. 74), «національна гідність» (с. 73), «національний інстинкт» (с. 78); нареш-
ті, формулювання проблем політичної етики (с. 62-63).

Як відомо зі спогадів О. Лотоцького, С. Єфремова, Ф. Матушевського, 
М. Славінського, В. Самійленка, В. Біднова, О. Кониський завжди був в оточенні 
молоді (гімназійної, семінарської, університетської): гуртував, допомагав, радив, 
скеровував, інколи підтримував фінансово їхні ініціативи. Але, як свідчать листи, 
виявляв також занепокоєння бідами і прикрощами не лише свого «ближнього кола», 
а й «кола дальнього». Так, щиро співчував «полоненим чернігівцям», арештованим 
у жовтні 1893 р. за зв’язок з соціалістами - В. Дейші та Т. Реутовській (с. 50, 60). 
Переймався долею «драгоманівців»-соціалістів Б. Кістяківського та П. Тучапського, 
арештованих у 1895 р. за політичну діяльність (с. 57). Клопотався про пошуки ро-
боти для українських діячів (Б. Грінченка, В. Самійленка). Листування містить 
факти боротьби Кониського за скасування Емського указу 1876 р., демонструє «хро-
ніку перемог», одержаних Олександром Яковичем і його однодумцями у боротьбі 
з цензурою. Кониський у листі від 9 травня 1893 р. благав І. Шрага уважно пере-
читати та зредагувати «мій лист до Царя, про скасування утисків нашому слову. 
Треба постукатися в останні двері, що буде те й буде, більшого, як є, лиха не буде» 
(с. 33-34). 

Іван Франко у посвяті «Олександр Яківлевич Кониський (18 серпня 1836 - 12 
грудня 1900)» зауважував, що Кониський був «пильним і невтомним кореспонден-
том» і залишив тисячі листів, які є «першорядним джерелом для історії нашого ду-
ховного життя». Вага листів Кониського особлива, бо він «обіймав думками і зноси-
нами найдальші кінці України-Русі і в своїх листах промовляв звичайно щиро, без 
дипломатичної штуки; вони будуть дуже важним джерелом до нашої культурної 
історії»221. З цим важко не погодитись.

Вистраждане «кредо» життям висловив Кониський в одному з останніх листів 
до І. Шрага 1900 р.: «…моя думка - така, що - годі ганятися за «величним»; треба ро-
бити дрібне, пам’ятаючи, що усе велике складається з дрібного і без дрібного - ніщо 
здорове - річ неможлива. І. Лаврську дзвіницю складали - з дрібних цеглинок»222. 
(До речі, аналогічний образ у своєму «Щоденнику» використовує Є. Чикаленко, ме-
тафорично змальовуючи складний процес «національного будівництва»)223.

І. Гирич, висвітлюючи внесок О Кониського в процес модерного націєтворення, 
відзначає, що, окрім М. Грушевського, О. Кониський залишив після себе низку ін-
ших визначних громадських діячів, зорганізованих спочатку у видавництві «Вік». 
Його правою і «лівою рукою» в молодій громаді були О. Лотоцький і С. Єфремов. 
Цікаво, що кожен з «годованців» О. Кониського успадкував одну з іпостасей та-
ланту свого вчителя. Сергій Єфремов став провідним публіцистом, головним реч-
ником громадського життя, «совістю нації» (данина О. Кониському - полум’яно-
му публіцисту «Правди», «Зорі» та ін. журналів та газет). О. Лотоцький відбувся 

221  Франко І. Олександр Яківлевич Кониський. Літературно-науковий вістник. 1901. Т. ХІІІ. 
Кн. 1. С. 116.

222  Листи Олександра Кониського до Іллі Шрага. С. 178. Див. також: Іваницька С. Першорядне 
джерело для історії нашого духовного життя…»: [Рец.]: Листи Олександра Кониського до Іллі Шрага: 
наукове видання / Упорядкування, передмова, примітки Т. П. Демченко, О. О. Мисюри. - Чернігів: 
Просвіта, 2011. - 210 с. Київська старовина. 2012. № 3. С. 153-157.

223  Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917). Львів : Червона калина, 1931. С. 3.
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як провідний очільник петербурзької української громади, «посол» України в ім-
перській столиці, посередник всіх видавничих проектів, які проводив через цен-
зуру, був ключовою фігурою у скасуванні Емського указу 1876 р. (О. Кониський 
постійно воював з цим указом упродовж всього життя та боровся постійно з цен-
зурними перепонами). Василь Доманицький продовжив справу О. Кониського в 
ділянці шевченкознавства і видав 1907 р. перший науково-критичний «Кобзар» 
Т. Шевченка, про що завжди мріяв О. Кониський. С. Єфремов теж продовжував 
шевченкознавську працю «вчителя»… Володимир Дурдуківський став найвиз-
начнішим педагогом, директором Першої української гімназії ім. Т. Шевченка на 
Наддніпрянщині, чим здійснював заповіт О. Кониського про творення власної на-
ціональної школи. Федір Матушевський став редактором першої щоденної газети 
Великої України «Рада», рупора української ідеї, який також мріяв створити свого 
часу О. Кониський224. 

Стосовно формування світогляду молодого С. Єфремова, І. Гирич наголошує, 
що той, представник «молодоукраїнства» в суспільній думці і у свідомісному сенсі 
переконаний народник, у політиці сповідував надкласовий підхід, був «безпосе-
реднім продовжувачем» справи В. Антоновича - О. Кониського, успадкував тради-
ції надпартійності, «ідеї, що єдиною партією мусить бути єдина українська сила. 
Як і його духовні виховники, які уособлювали громаду, він був провідним діячем 
(поруч з М. Грушевським і Є. Чикаленком) Товариства українських поступов-
ців, чільним національним демократом. Був речником УРДП, а згодом УПСФ... 
С. Єфремов до розуміння незалежної України йшов через федералізм...»225. 

У 1894 р. С. Єфремов вперше відвідав будинок О. Кониського на Бібіковському 
бульварі, 36, залишивши в мемуарах його колоритний опис. У мемуарах Єфремов 
наводить фактичні аргументи на користь конструювання образу О. Кониського 
як «політика», а не виключно «культурника» (участь у політиці «нової ери» в 
Австро-Угорщині, видання суспільно-політичного журналу «Правда» у Львові, пу-
блічна пропаганда українства в пресі). І. Гирич підкреслює, що, на відміну від 
Володимира Антоновича, О. Кониський змальований у спогадах С. Єфремова як 
«громадська людина, яка найкраще почувала себе в гурті, на людях, яка легко 
сходилась з людьми, хоча легко і розходилася, коли виявлялися якісь суперечно-
сті, яка вміла любити, але й вміла ненавидіти і вже, здається, не прощала образ і 
навіть іноді просто незгоди в поглядах»226. 

Як громадський діяч Олександр Якович був надзвичайно активним, адже у 
1880-1890-ті роки всі важелі української політичної акції перебували саме в його 
руках і меншою мірою - у В. Антоновича. Чітка й однозначна українська лінія пове-
дінки О. Кониського приваблювала до нього молодих українців. Із М. Грушевським, 
О. Лотоцьким та С. Єфремовим у О. Кониського до кінця життя збереглися щирі 
товариські взаємини. У багатьох своїх працях С. Єфремов вказував на видат-
не значення праць О. Кониського в галузі шевченкознавства, визнавав його за-
сновником цього дослідницького напрямку літературознавства, вважав одним із 
«визнаних майстрів художньої прози». Він неодноразово осмислював протистояння 
О. Кониського і М. Драгоманова на ґрунті ставлення до політики «нової ери», в 

224  Див.: Гирич І. Батько українського самостійництва / Гирич І. Між наукою і політикою. 
Історіографічні студії про вчених-концептуалістів. Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2012. С. 
81-82.

225  Гирич І. Передмова / Гирич І. Між наукою і політикою. Історіографічні студії про вче-
них-концептуалістів. Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2012. С. 6. 

226  Гирич І. Передмова / Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі: спогади. С. 13.
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питаннях соціалізму як ідеалу майбутності, політичної й культурної окремішності 
України, стратегії й тактики українського руху, співвідношення в реальній полі-
тиці практики «малих справ» та «великої мети», пошуку спільників та критиці опо-
нентів… Розумом він був, як зізнається в мемуарах, на боці М. Драгоманова, але в 
багатьох практичних заходах дослухався до порад Кониського.

Стосовно порівняльного аспекту творення меморіального образу О. Кониського, 
важливим є свідчення О. Лотоцького: 

«У [18]80-х та майже до кінця 90-х років нитки української справи були в руках 
Кониського, що в переведенню справ своєї ініціативи умів використовувати ясний і да-
лекоглядний політичний розум Антоновича. … Листування провадив він дуже широке 
і завше був у курсі подій національного життя на всьому просторі українського розсі-
яння. Перший і негайно реагував він на ті події, і до його авторитетного голосу з одна-
ковою увагою прислухалися як у Київі, Львові, Чернівцях, так - і згодом навіть біль-
ше - по всій Україні, од більших міст до містечок і сіл, та по обох російських столицях. 
Мені дісталася в спадщину та його кореспонденція, якої не можна було використати 
в часи царизму, бо були ще живі люде та свіжі події, в тій кореспонденції трактовані, 
і яка загинула в Петербурзі разом з усім моїм багатим архівом. Кореспонденція та, її 
характер як і обшир, примушує мене з повагою схилитися перед особою сього патріота 
українського, що сам горів українською ідеєю і з невтомною енергією розігрівав її в 
душах своїх земляків, з якими мав діло»227. 

Слід зауважити, що дещо інший образ О. Кониського відбився в мемуарах 
Мусія Кононенка. Познайомившись з Кониським 1891 р., той зафіксував наступне:

«Він був людиною цілком вільною і незалежною. Служби у нього не було ніякої. 
Він собі читав, писав, стежив за політикою, за громадським життям у нас і в Галичині, 
і завжди був в курсі громадсько-політичного життя. Оці риси Кониського, а також і 
його лагідна вдача, приваблювали до себе перш за все молодь, яка шукала зближення 
з людьми старшого покоління і вчилась у цих людей всьому тому, чому слід учитись 
молоді, яка вступає на арену громадсько-політичного життя.

У Кониського завжди бувала молодь - студенти університету, політехніки, ака-
демісти, семінаристи і взагалі молодий народ, який починав жити; найбільше в 
нього бувало студентів духовної академії і семінаристів. До числа особливих шану-
вальників Кониського належали Лотоцький, Єфремов, Матушевський, Каховський, 
Тихоревський і ще деякі діячі, прізвищ яких я вже не пригадую»228. 

Як бачимо, мемуарист згадує і про молодого Єфремова як одного з найближ-
чих учасників гуртка Кониського. Кониський говорив Кононенку, що він цілком 
свідомо особливу увагу звертає на молодь із духовенства, бо це ті майбутні люди, 
які безпосередньо матимуть справу з селом, з простими людьми, з «масами». «І 
якщо в душах їх та в їх головах будуть добрі почуття та світлі і розумні думки, то 
і вся наша національна справа буде швидше завойовувати належне їй місце»229. 

227  Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч. 1. [Б. м.], УПЦ в США, 1966. С. 175-178.
228  Кононенко М. Спогади / Упоряд., передмова, примітки та літ. редагування П. П. Ротача. 

Полтава : Вид-во «Полтава», 1998. С. 119-120.
229  Кононенко М. Назв. праця. С. 120. Відносини з Кониським зіпсувались у Кононенка після 

утворення ВБДО. У підсумку М. Кононенко доходить висновку, що «за час мого життя та знайомства 
з українськими діячами, особливо з письменниками, я завважив, що половина з них, а може, навіть, 
і більше половини занадто високо цінує та ставить свою діяльність і вважає себе гетьманом від поезії 
або прози, чи взагалі гетьманом від літератури, гетьманом від публіцистики, гетьманом в політичних 
або громадських справах і т. д. До категорії таких діячів треба віднести і О. Я. Кониського. Дуже любив 
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С. Єфремов присвятив Кониському не менше десяти пресових публікацій (див. 
додаток Б)230. Жанри й зміст цих праць різняться між собою - нотатки на «хвилю 
дня» у «Літературно-науковому вістнику» у розділі «Хроніка і бібліографія» 1900-х 
рр., некрологи («Киевская газета», «Киевская старина», «Літературно-науковий віст-
ник»), розгорнута посвята в «Раді» - «Трудівник передрозсвітньої доби. На 10-ті роко-
вини смерти Олександра Кониського († 29 ноября, року 1900)», рецензія в «Книгарі» 
до збірки творів О. Кониського, автором передмови до якої була В. Чередниченко231. 

Найбільш розгорнутою й водночас такою, що наближається лексично та кон-
цептуально до відповідного підрозділу з «Історії українського письменства», є 
стаття «Трудівник передрозсвітньої доби. На 10-ті роковини смерти Олександра 
Кониського († 29 ноября, року 1900)»232. 

«Вчора минуло десять літ од дня смерті українського письменника і громадського 
діяча, Олександра Кониського. Десять літ часу, та ще такого скаженого, як оце пере-
жили ми - велика проба для людини, і коли вона ту пробу видержала, то, значить, в 
діяльности її були не самі скороминущі нотки біжучого ефемерного життя, а й щось 
твердіше за його, те, що остається в пам’яті людській на довший час, те, за що дальші 
покоління квітчають далеко міцнішою славою, ніж сучасники, засліплені сторонніми 
обставинами. Коли ми перед розкритою могилою не можемо здушити в собі гірке по-
чуття і воно часто проривається в перебільшених жалях, то одійшовши на якусь дале-
чінь, ми вже спокійніше, об’єктивніше і через те й правдивіше можемо оцінити колиш-
ню втрату й винести той присуд, за яким починається вже присуд історії». 

У контексті «історії поколінь» розглядає він постать свого «значущого Іншого»: 
«Для покійного Кониського такий присуд історії, безперечно, вже настав тепер. 

Настав не тільки через те, що гіркий жаль за тяжкою втратою давно вже занімів, а й 
через те, що самі обставини, які витворили Кониського і яких заступником і виразни-
ком він був у нашому громадському житті, одійшли вже в минуле. Нові умови прийшли, 
нові люде повиростали, нові інтереси з’явились і захопили нашу увагу. Те, що робили, 
за що боролись, над чим мучились і боліли люде покоління Кониського, почасти для 
нас перейдений вже етап, почасти виявляється в інших формах, почасти й іншими 
змаганнями заступлено». Згадати «вчителів» та попередників - то обовязок нових по-
колінь, підкреслює Єфремов. «І сама ця об’єктивність та обов’язок шанувати своїх попе-
редників, яких працею ми тепер користуємось, - наказує нам згадати між колишніми 
працьовниками на українській ниві з подякою ймення Олександра Кониського». 

Для Єфремова було ясно, що «з натури своєї Кониський більше здався б на 
громадського діяча; його палка, діяльна, активна й кипуча вдача завжди й тягла 
він усякого роду пошани та поклони, підкреслював в розмовах свої заслуги перед Україною і не любив 
діячів, які, вочевидь, піднімалися в своїй діяльності вище нього» (Там само. С. 126).

230  Представлені у виданні: Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-1917 років («Значущі 
Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Т. 1. С. 320-338.

231  Варвара Чередниченко (4 (16) грудня 1896 - 22 квітня 1949) - член літературного об’єднан-
ня «Плуг», майбутній автор історичних романів (див.: Буженко Т., Сарана Ф. Варвара Чередниченко. 
Літературні портрети. Радянське літературознавство. 1971. №12. С. 60-65; Буженко Т., Сарана Ф. 
Життєвий і творчий шлях Варвари Чередниченко / Чередниченко В. Вибрані твори. Київ : Дніпро, 
1971. С. 3-5; Сиротюк О. Варвара Чередниченко / Письменники радянської України: літ.-критичні на-
риси / упоряд. М. І. Петросюк. Київ : Рад. письменник, 1987. Вип. 13. С. 142-189).

232  Єфремов С. Трудівник передрозсвітньої доби. На 10-ті роковини смерти Олександра 
Кониського († 29 ноября, року 1900). Рада. 1910. № 272. 30 ноября (13 грудня). С. 2-3. Републікація: 
Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-1917 років («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, не-
крологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Т. 1. С. 330-338.
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його найдужче до громадської діяльности. В іншій країні з його вийшов би може 
неабиякий політичний діяч, що своїм практичним розумом та ініціативою вів би за 
собою людей. Та народився Кониський і жив у Росії…» Єфремов детально висвіт-
лив літературну працю Кониського, його соборницьку роль у поєднання підросій-
ської та підавстрійської України, в пробудженні Галичини. Нарешті, зазначив, що 
«найгіршим лихом усього нашого життя Кониський уважав отой розбрат між наро-
дом та інтелігенцією, через який освічені люди цураються свого народа, полиша-
ючи його на волю божу та опіку темної сили». У своїх повістях Кониський «постає 
перед нами народовцем, але іншого типу, ніж той, що панував тоді в російському 
житті». Це на українському ґрунті освічений культурник, що негативно ставився 
до революційних способів боротьби. Космополітична радикальна інтелігенція, на 
думку Кониського, нехтує національну справу, і, відтягаючи сили від безпосеред-
ньої праці на рідному ґрунті, тим самим заважає тому, щоб інтереси та пекучі по-
треби народні були повною мірою задоволені. 

Єфремов в порівняльному аспекті з’ясував різницю між постатями Кониського 
і Драгоманова: 

«Кониський якось не вмів погодити широких вимог демократичної теорії з щирою 
практичною роботою, як це зробив одночасно Драгоманов, і завжди оддавав перевагу 
практиці над теорією. Може бути, цей однобічний погляд він виніс із часів свого моло-
дого віку, коли взагалі серед українського громадянства панував практично-культур-
ницький настрій; з другого боку, цей погляд підсилився ще вражінням од того справді 
часто безґрунтовного руху, який пройшов у Кониського перед очима в 70-х роках, - але 
досить того, що тому поглядові він лишився вірним до смерти. На цьому ґрунті у його 
виникали навіть непорозуміння з заступниками нових напрямів, яких він попросту не 
розумів і не вмів оцінити тієї справжньої вартості, що вони несли з собою. Продуктом 
такого нерозуміння почасти вважаю я й те ворогування проти радикального руху в 
Галичині, що зайняло в діяльности Кониського всю першу половину 90-х років і за-
ставляло його стояти за «угоду» навіть тоді, коли вона вже цілком розвалилася». 

Для Єфремова Кониський - людина-новатор, фанатик української ідеї, «люди-
на-прапор». Таких були одиниці в ті тьмяні часи. «Такими людьми, як Кониський, 
найбільше держалась українська справа під той темний час, коли навіть голосу 
українського не чутно було; вони були не тільки робітниками, а немов прапорами 
цілої епохи, і якось легше на душі ставало од свідомості, що те джерело праці й 
енергії не засохло, а б’є невпинно, все нові піднімаючи справи й обновляючи старі 
заходи. Треба було самому пережити страшний час реакції 80-х - 90 х років, щоб 
оцінити по заслузі творчу ролю таких людей-прапорів». Парадоксально, але цін-
ними вважав він і його помилки чи похибки, бо вони пробуджували громадянство, 
примушували думати й дискутувати. 

Єфремов із сумом зазначав, що Кониський помер, не побачивши наслідків 
своєї праці - народження української преси, відносної волі українського друку. 
«Працюючи увесь вік для того, щоб наблизити добу одвертої робота на рідному 
полі, він сам не дожив до неї», бо як той Мойсей, «він умирає на порозі землі обіто-
ваної, тільки здалеку, немов з високої гори побачивши перші ознаки громадського 
пробудження та жвавішої роботи, перші подуви волі для рідного письменства». У 
візії С. Єфремова образ Кониського постає майже як біблійний. 

Єфремов вважав, що українському громадянству треба знати, хто торував їм 
шляхи й підготував ґрунт для роботи. І закликав творити по живим слідам життє-
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писи таких діячів. Єфремов формулював ідею щодо цілеспрямованого форма-
тування колективної пам’яті, передусім шляхом біографічного історіописання, 
по можливості поєднання в цих текстах особистого й громадського компонентів, 
згадок і документального матеріалу, надавав таким текстам виховного й про-
світнього значення. Висловлював жаль, що, занадто завалені щоденною дріб-
ною роботою, 

«ми не маємо ні часу, ні змоги віддати належну шану своїм попередникам, - і 
через те у нас не написані ще життєписи таких діячів, як Драгоманов, Антонович, 
Кониський, Грінченко. А тим часом це не тільки повинність наша перед пам’яттю тих 
надзвичайних людей; це наша власна і нашого діла користь - показати, як гартува-
лись люде і що вони наперекір обставинам робили. Я вірю, що ці життєписи будуть на-
писані і виявлять нам стільки краси і сили людського духа, що вони захоплюватимуть 
і нових людей, притягаючи їх до тієї справи, якій віддавали себе небіжчики. Коли б 
тільки це швидче було зроблено...»

Аналіз публіцистичних текстів доводить цілеспрямовану працю Єфремова в 
конструюванні комеморативного образу Кониського, більш глибоке осмислення 
його постаті в реаліях модерної доби націєтворення, трактування ролі «вчителя» у 
зв’язку з загальним поступом українства. Що важливо - у публіцистичних текстах 
С. Єфремова Кониський постає певним символом «переступної доби» українського 
руху й живою, рухливою, емоційною людиною, що надзвичайно близько приймала 
до серця й до «глибини кишені» проблеми національного життя по обидва боки 
Збруча. Ознайомлення з єфремовськими пресовими текстами дозволяє просте-
жити у просторово-часових трансформаціях метаморфози меморіального образу 
Кониського.

Меморіальний образ О. Кониського набуває завершеності в десятому розділі 
єфремовської «Історії українського письменства» (1911 р.). Розвиваючи й погли-
блюючи тези, сформульовані в «радівській» статті 1910 р., С. Єфремов називає 
Кониського типовим «старшим шестидесятником», представником того «немов пер-
шого випуска української інтелігенції, першого покоління українських діячів, що 
виступали вже не поодиноко, а ... організованими громадами»233. Характеризуючи 
його світоглядні настанови й напрямки літературних зацікавлень, відзначає, що 
«це був діяч того ж типу, що й Куліш - запальний, різносторонній і хоч меншого 
росту, але більшої постійності й видержки в основних питаннях; пробував він своєї 
сили і в поезії, і в белетристиці, і в науково-публіцистичній сфері. Таких діячів 
надто потрібно буває на світанні національного життя». Репрезентував його як на-
родовця-культурника, що ставився негативно до революційних способів боротьби, 
завжди віддаючи перевагу практиці перед теорією, не сприймаючи ні радикалізму, 
ні космополітизму, готового усе віддати заради «національної справи». Але, твер-
див С. Єфремов, ніколи «з Кониського не був і шовініст»234. 

Певний вплив на окреслення Єфремовим постаті Кониського в його гранд-на-
ративі могла мати праця І. Франка «Про життя і діяльність Олександра Кониського» 
(Львів, 1901), де той зумів створити правдивий образ нещодавно померлого діяча: 

«Між українськими письменниками, що розпочали свою працю вже по смерті 

233  Єфремов С. Історія українського письменства. Київ : Феміна, 1997. С. 428.
234  Там само.
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Тараса Шевченка, одне з перших місць займає Олександр Кониський, що помер у 
грудні 1900 року в Києві. Повних 40 літ працював він на ниві нашого рідного слова, 
будив сонних і письмом і словом, боровся з найрізнішими противностями, терпів пере-
слідування від російського уряду і докори від власних земляків, та до самої смерті не 
перестав дбати про одне велике діло - про просвіту рідного народу і про вменшення на 
світі здирства, кривди та неволі людської. … Обік сеї просвітної праці та важкої праці 
на хліб Кониський знаходив час і на літературну творчість. Він писав поезії та повіст-
ки, де висловлював свої погляди на життя або малював те життя, яке бачив довкола 
себе. Його поезії, хоч не такі огнисті і блискучі, як Шевченкові, все-таки надихані щи-
рим чуттям і любов’ю до свого рідного, а надто бажанням волі і збратання всіх людей. 
І ще одне цікаве явище. Від самого початку своєї літературної діяльності Кониський 
звертає пильну увагу на Галичину…»235.

Декілька рядків присвятив Єфремов Кониському в «Короткій історії україн-
ського письменства» (Київ : Криниця, 1918). У добу українізації видав і прокомен-
тував листування М. Костомарова з О. Кониським (Україна. 1925. Кн. 3. С. 72-78). 
Намагаючись навіть у радянську добу популяризувати спадщину свого «вчителя», 
Сергій Олександрович подав ґрунтовну вступну статтю до збірки вибраних творів 
Кониського, що вийшли у бібліотеці видавництва «Час»236. Сміливість і послідов-
ність С. Єфремова-вченого вражає: він не лише повторив і розвинув глибше усі 
свої головні думки про Кониського, але й піддав безсторонній критиці облудне, але 
ідеологічно-вивірене трактування О. Дорошкевичем спадщини Кониського. 

У передньому слові Єфремов спочатку докладно змалював біографію 
Кониського та окреслив увесь обшир його праці. Водночас зауважив, що «рідко 
можна знайти письменника, якому б так не пощастило в критики, як Кониському. 
За життя він так і не діждавсь оцінки своєї діяльности, окрім хіба кількох ущи-
пливих уваг од свого політичного антагониста Драгоманова. По смерті - кілька 
некрологів та симпатична книжечка Франка, але вони так само не дали повної 
характеристики й оцінки письменника, що будь-що-будь - у своїй особі найбільше 
і найліпше може одбив лихоліття свого часу й ті заходи, які навпроти лихоліття 
того українство могло поставити. Оголошено його «не художником» та й по всій 
справі…» Єфремов нагадав, що поколінню Кониського «не сама художність лежала 
на серці, що навіть художники мусіли, бо иншого не було способу, занедбувати свої 
художні заміри - згадаймо Франка! - заради проклятих питаннів скороминущого 
часу». 

Сергій Олександрович не втримався, щоб не пройтися з усім своїм нещадним 
сарказмом по «творчості» новітнього «критика» О. Дорошкевича, що робив кар’єру 
як автор популярних підручників. Єфремов пише, що в першому своєму огляді 
(«Українська література», 1922) О. Дорошкевич не пригостив Кониського «жадні-
сіньким словом». Зате вже в другому («Підручник історії української літератури», 
1924) приділив Кониському неповні дві сторінки, переказуюючи скорочено влас-
ні думки зі статті «Ідеологічні постаті в українській літературі після Шевченка» 
(«Червоний Шлях», 1923, кн. IV-V, с. 163-164). Але й «на такому невеличкому про-
сторі автор умудрився так заплутати справу, стільки приточити од власної вигад-
ливости й перекручення і так радикально викривити постать письменника, що 
жаль бере за ті покоління української молоди, що мусять з Дорошкевичевого під-

235  Франко І. Про життя і діяльність Олександра Кониського. Львів : Просвіта, 1901. 36 с.
236  Єфремов С. Олександер Кониський / Кониський О. Вибрані твори: у 2-х кн. / Під ред. і з пере-

днім словом акад. С. Єфремова. Кн. 1. Київ :Час, 1927. С. V - ХХХІ.
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ручника вчитись історії українського письменства. Над Кониським спеціяльно 
стає О. Дорошкевич у пишну позу й кидає в його “насмешкой горькою обманутого 
сына над промотавшимся отцом”»237. О. Дорошкевич розкритикував «маловартісні» 
твори Кониського, звинуватив покійного письменника у нерозумінні соціалізму й 
революційних методів боротьби з царатом, але віднайшов у нього «консервативну 
ідеологію». На цю «знахідку» Єфремов відповідає, окреслюючи в історичному кон-
тексті «біографічну ситуацію» Кониського: 

«Бо й що, справді, міг консервувати Кониський - типовий різночинець, попів-
ський онук і син дрібного хуторянина, що від юнацьких літ власною працею заробляв 
на себе, що давно позбувся «соціяльного панування над трудовим селянством», а за-
місць того здобув - тюрму, заслання, вічні труси й перекидання з місця на місце, не-
устанну боротьбу з цензурою за українське слово, роботу тяжку на те-ж таки трудове 
селянство? Саме це й одбив у своїх творах Кониський -  одбив у міру даного йому від 
природи таланту. Не був з Кониського ні революціонер, ні соціяліст - це само собою. 
Це був ліберал-народник, з культурницьким ухилом, до того ж ще український, що 
міг відчувати не тільки загальні кривди режиму, а й спеціальну його тенденцію щодо 
українського народу» 238.

С. Єфремов завершує вступну статтю яскравим канонізованим образом любо-
го «вчителя», чітко наголошуючи, яким є його внесок у національну справу:

«Рік 1900-й, рік смерти Кониського, застав його на тій самій позиції народньої 
роботи, на яку він став року 1858-го: з тієї позиції він і не сходив ніколи протягом ці-
лих десятиліттів. Проте мало сказати - не сходив, бо здебільшого він перед вів у робо-
ті, організовував робітників, гуртував людеіі і прихиляв їх до роботи. Це був типовий 
працьовник передсвітньої доби з усіма плюсами й мінусами такого типу робітників. 
Не мав часу поглиблюватись у роботу, бо всюди треба було поспішати, де бракувало 
робочих рук, глибину виконання надолужувати шириною розмаху. Не створив, та й не 
міг створити, нічого вікопомного, зате всюди лишав сліди своєї невичерпаної енергії. 
Як той Мойсей, він умірає на порозі землі обітованої, тільки здалеку, немов з високої 
гори побачивши перші ознаки громадського прокиду та початок жвавішої роботи, пер-
ші подуви волі для письменства, що йому стільки сили своєї віддав. Але, як Мойсееві, 
належить йому заслуга одного з проводирів українського народу по пустині лихоліття 

-і певне місце в пантеоні наших робітників, яких працею український світ держався і 
вдержався. Перед світом він жив і працював, але його між иншими працею наближено 
було справжній день відродження, що прийшов таки для українського народу»239.

У щоденниковому записі від 19 лютого 1927 р. Єфремов занотував із приводу 
своєї передмови: «Марксистського підходу», звісно, в статті нема - і це може спричи-
нитись до того, що й її цензура не пустить. Совітська цензура куди причепливіша 
і, треба правду сказати, - дурніша за царську. Вона встановлює не тільки, чого не 
повинно писати, а й те, що треба писати. [...] Побачимо, що то вийде з цієї спроби 
легалізувати тепер такого письменника як Кониський» 240. Єфремовські передба-
чення мали рацію: постать націоналіста, самостійника й культурника Кониського 

237  Там само. С. ХІ-ХІІІ.
238  Там само. С. ХІХ.
239  Там само. С. ХХХІ.
240  Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. С. 468. Також див. с. 467, 477, 492, 496, 501, 509, 529, 532, 

582.
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ніяк не вписувалась в жорсткі канони комуністичної ідеології, що призвело вреш-
ті-решт до майже повного її вилучення з історичної пам’яті українського суспіль-
ства. 

Таким чином, як свідчать наведені факти й публікації, у житті Сергія 
Олександровича та багатьох інших діячів його кола О. Кониський виконував 
функцію «узагальненого Іншого», сприяючи формуванню громадсько-політичних 
інтересів і пробудженню креативних здібностей. С. Єфремов за життя «вчите-
ля» виявляв підтримку його задумів й ініціатив, із розумінням ставився до осо-
бливостей його натури й стилю спілкування. Після відходу О. Кониського у віч-
ність невипадково саме Єфремов був автором декількох некрологів на смерть 
О. Кониського, пам’ятав про кожні роковини, ретельно відстежував згадки про 
Олександра Яковича в різних періодичних виданнях. Дещо в комеморативному 
образі Кониського, створеним Єфремовим, є спільним із створеним публіцистом 
меморіальним образом Грінченка - впізнаємо подібні риси: той же безкомпромісо-
вий український патріотизм, несприйняття подвійної лояльності, енергійна, хоча 
й не завжди високоталановита літературна праця, непоступливість у громадських 
справах. Єфремову імпонували такі люди, хоча сам він в особистих стосунках, як 
уявляється, був людиною більш лагідною. 

Можливо, із представників інтелігенції Наддніпрянщини С. Єфремов най-
більш активно долучився до творення комеморативного образу Кониського й залу-
чення його постаті до національного «пантеону». Творчість і погляди Кониського 
намагався він пропагувати й в умовах комуністичної дійсності, ризикуючи свобо-
дою й викликаючи гнів партійно-державних можновладців і заздрісних «колег».
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Розділ V. Моделювання «ідеальних постатей» росіян із опозиційного середовища

5.1. «великий російський федераліст»:
політико-етична спадщина Олександра Герцена

 у рецепції Сергія Єфремова (1900-1919 роки)

У публіцистичних працях Сергія Єфремова виразно виокремлюється як одна 
з провідних тем - ставлення російських інтелектуалів до українства. Він не проми-
нав жодного видатного імені та жодної праці, де бриніли б ноти приязні до укра-
їнської культури, співчуття національним вимогам українства, сприяння боротьбі 
за самостійний політичний та культурний розвиток України. Поряд із сучасника-
ми (Федір Корш, Віктор Обнінський, Володимир Короленко, Петро Якубович та 
ін.), Єфремова цікавили символічні особистості минулого. До кола його «значущих 
Інших», безперечно, можна віднести й О. І. Герцена. Єфремов виявляв очевидну 
зацікавленість літературною спадщиною Герцена, передусім, її націологічною та 
етичною складовою1. Постать Герцена, що його Ленін у статті «Пам’яті Герцена» 
(1912) трактував як видатного представника «покоління дворянських, поміщиць-
ких революціонерів першої половини минулого сторіччя», засновника «”росій-
ського” соціалізму», людину, що «підняла знамено революції», була легалізована 
в радянській історіографії, але вивчалася переважно з точки зору поступування 
революційно-демократичної думки від народництва до марксизму. «Принцип 
партійності» змушував пояснювати думки Герцена, що не вкладалися в офіцій-
ну схему, його соціальним походженням та «класовою обмеженістю». Втім, у пра-
цях М. В. Нєчкіної, Н. М. Пірумової, Н. Я. Ейдельмана, В. Г. Хороса та деяких 
інших фахівців діяльність Герцена розглядалась неупереджено. У 1985 р. у се-
рії «Литературное наследство» (т. 96) було видано збірку документів під назвою 
«Герцен и Запад». Як свідчать матеріали міжнародної конференції «Александр 
Герцен и исторические судьбы России» (2012) до 200-річчя народження, постать 
цього мислителя й нині перебуває у фокусі уваги сучасних російських та зару-
біжних вчених2. Серед доробку сучасних українських авторів назвемо дисерта-
ційний праці Наталі Чернишової «Національне питання в історичній концепції 
О. І. Герцена» (1996) та Ірини Ковальської-Павелко «”Колокол” О. І. Герцена і 
Україна. Джерелознавчий аналіз» (2001). 

У квітні 2012 р. за участю відомих українських філологів, філософів, пись-
менників відбувся «круглий стіл» із промовистою назвою «Герцен і ключі до укра-
їнської свободи», модератором якого виступила головний редактор всеукраїнської 
газети «День» Лариса Івшина. Російський політолог і історик, провідний співробіт-
ник Центру Карнегі Лілія Шевцова наголосила, що «Герцен являє собою цілком 
неможливий для Росії тип особистості - людини, яка вірила, що його свобода, як і 
свобода його народу, неможлива без свободи інших»3. 

За датою народження Герцен належав до покоління кирило-мефодіівських 
братчиків (Костомаров - Куліш - Шевченко). Його високо цінували М. Костомаров, 
М. Драгоманов, В. Антонович, М. Лисенко, М. Грушевський, І. Франко, М. Павлик 

1  Див.: Іваницька С. «Великий російський федераліст»: політико-етична спадщина Олександра 
Герцена у рецепції Сергія Єфремова (1900-1919 роки). Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. 
Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. Вип. 5. С. 92-107.

2  Амашер Корин. Александр Иванович Герцен в русской и советской историографии: парадоксы 
наследия. Александр Иванович Герцен и исторические судьбы России: материалы Международной на-
учной конференции к 200-летию А. И. Герцена (20-21 июня 2012 г.) / ред.-сост.: А. Ф. Яковлева, В. Л. 
Шарова. Москва : Канон+, 2013. С. 43-62.

3  Скуба В. Герцен і ключі до української свободи. День. 2012. 3 квітня. URL: https://day.kyiv.ua/
uk/article/podrobici/gercen-i-klyuchi-do-ukrayinskoyi-svobodi
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- діячі, життя й діяльність яких так багато важили для Єфремова. М. Драгоманов 
у п’ятому класі гімназії зачитувався творами Герцена. Іван Франко у власній бі-
бліотеці зберігав комплект «Колокола», переклав окремі розділи «Минулого і дум» 
(«Спомини з еміграції»), написав до них передмову (1911) й подав короткий огляд 
життя й діяльності її автора, «одного з найвизначнійших літературних і політич-
них діячів Росії ХІХ в., особливо в останніх роках XIX в., коли в Росії якийсь час 
дихнуло було свободнішим духом». Франко вважав, що у Галичині ще мало знають 
про Герцена, хоча той може бути цікавим для українців як визначний громад-
сько-політичний діяч і видавець політичної літератури в еміграції4. Д. Дорошенко, 
представник покоління С. Єфремова, дипломну роботу в Київському університеті 
захистив за темою «Слов’янофільство Герцена»5. Найбільш яскравий серед плеяди 
російських мислителів 1840-х років, яка сформувалася під впливом німецького ро-
мантизму й французького соціалізму, Герцен - один із тих діячів, що за «часів зо-
внішнього рабства і внутрішнього звільнення» правління Миколи І започаткував 
соціальну критику як інструмент боротьби з деспотизмом й кріпосництвом, став 
фундатором незалежної емігрантської преси, що сприяла пробудженню громадян-
ського суспільства. 

Олександр Герцен (25 березня (6 квітня) 1812 р., Москва - 9 (21) січня 1870 р., 
Париж). 

Народився в родині багатого поміщика Івана Яковлєва та німкені Луїзи Гааг. 
Шлюб батьків не був офіційно зареєстрований, тому хлопчик вважався незаконнона-
родженим і мав статус «вихованця» свого батька, який дав йому прізвище Герцен (від 
німецького слова Herz, тобто «дитя серця»). У 1847 р. у зв’язку з переслідуваннями 
за опозиційну діяльність Герцен з сім’єю покинув миколаївську Росію і розпочав своє 
довічне емігрантське буття в Західній Європі. У 1853 р. створив «Вільну російську 
друкарню» в Лондоні. Спільно з М. Огарьовим видавав альманах «Полярная звезда» 
(1855-1868) і газету «Колокол» (1857-1867), де відстоював ідеї свободи особистості, кон-
ституціоналізму та соціалізму. Як відомо, Герцен публічно протестував проти приду-
шення царатом польського повстання 1863 р. («Плач», «Протест», «1863», «Братская 
просьба. К русским воинам»). Залишив автобіографічний твір «Былое и думы» (1852-
1868), публіцистичні й художні твори, листування. У його виданнях відбилися події 
суспільно-політичного життя України, він підтримував зв’язки з українськими діячами 
різних політичних напрямків. Т. Шевченко вважав Герцена «апостолом правди і волі», 
1860 р. передав для нього примірник «Кобзаря», згадував про нього в «Щоденнику». 
Герцен читав переклади його поезій, опублікував матеріали та статтю з приводу його 
смерті. Був особисто знайомий з Марком Вовчком, яка допомагала йому в отриманні 
кореспонденцій з Росії та України6. 
Найбільшу вагу для Герцена мали селянське і національне питання. Погляди 

Герцена на національність висловлені в його філософському творі «Дилетантизм 
у науці» (1843): «Нації, безмежні й велетенські дійові особи світової драми, вико-
нують ролі людства кожна по-своєму, додаючи мистецького стилю й правдивості 

4  Герцен Александер. Спомини з еміграції / З рос. мови пер. І. Франко. Львів : Накладом авто-
ра; Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. 62 с. (Універсальна Бібліотека; Число 16). С. 3-4.

5  Бурім Д. Дмитро Дорошенко як історик слов’янських народів і Східної Європи. Славістична 
збірка. Вип. І. Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. 
Київ, 18 листопада 2014 р.). Київ, 2015. С. 192.

6  Див.: Герасимова Г.П. Герцен Олександр Іванович / Енциклопедія історії України. Т. 2: Г-Д / 
Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ : Наукова думка, 2004. 
688 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Gercen_O
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до дії в п’єсі. Справді, нація була б жалюгідним явищем, якщо б вона розглядала 
своє існування лише як крюк у невідоме майбутнє». Вважаючи звільнення Польщі 
«половиною звільнення Росії», Герцен підкреслював, що «польське питання» перш 
за все питання національне. В той же час він наполегливо закликав учасників 
польського визвольного руху до радикального вирішення селянського питан-
ня, до відмови від націоналістичних претензій на території України, Білорусі та 
Литви. Обмірковуючи проблему політичного устрою майбутньої демократичної 
Росії, Герцен висував вимогу знищення централістичного ладу, бо, на його дум-
ку, «централізація суперечить слов’янському духу; федерація більш властива його 
характеру», новий лад має будуватися на підставах виборності, самоуправління, а 
центральний орган - Земський собор - має виконувати консультативно-погоджу-
вальну функцію. Це дійсно був один із небагатьох російських інтелектуалів, що 
публічно визнав принципи культурної й політичної окремішності України. Тому 
невипадковим є постійне й наполегливе звернення С. Єфремова до герценовської 
інтелектуальної й етичної спадщини.

З творами Герцена С. Єфремов ознайомився ще під час навчання в Київській 
духовній семінарії (1891-1896 рр.). В споминах літературознавець залишив де-
тальні свідчення щодо чинників формування власного світогляду під час перебу-
вання у лавах семінарської громади (цей період він називає добою «кризи», його 
тоді найбільше хвилювали два питання: ставлення до релігії й церкви; ставлення 
до автократичної влади): 

«І тут критика, аналіз йшли поруч з знаннями з читанням книжок, які подавали 
правду з сфери політичного укладу, малювали справжні його прояви і все на належне 
ставили місце. Пам’ятаю, яке справила на мене вражіння одна з книжок, на які я на-
трапив саме під час кризису в нелегальній громадській бібліотеці. То було старе, 50-х 
років, видання Іскандерове, з його ж і передмовою, про смерть Павла І, про Катерину 
ІІ, декабристів тощо. Наче бомба луснула коло мене й оглушила була мене, але коли 
я очумався й опам’ятався - пошану і страху перед самодержавієм не лишилось і сліду. 
І тут на руйновищі, на порожньому місці в душі треба було щось нове будувати, щоб 
давало сенс життю й керувало волею до якоїсь мети»7.

Йдеться про дві книги «Исторического сборника Вольной русской типографии 
в Лондоне» 1859 та 1861 рр., де було вперше оприлюднено чотири публікації пе-
ріоду царювання нащадків Петра І, документи Павла І, твори декабристів та інші 
джерела стосовно подій 14 грудня 1825 р. В іншому місці споминів Єфремов знову 
згадує про те, що було «чимало нелегального» в громадівській бібліотеці, як «старі 
видання Герценові», пізніше - «Народної волі» та т. і.8. Як зауважує коментатор 
споминів В. Плачинда, посилаючись на «Сводный каталог русской нелегальной и 
запрещенной печати ХІХ века» (в 3 ч. Ч. 1. Книги. А-М. Москва, 1981. С. 71-79), це 
були три лондонські видання «Хрещеної власності» 1850-х рр., московське видання 
«Історичного розвитку революційних ідей у Росії» (1861), женевське видання ви-
браних статей 1857-1869 рр. під загальною назвою «Колокол» (1887), два женевські 
видання (1870, 1874) посмертної збірки статей із передмовою М. Огарьова та ін.

Вивчаючи життя та творчість видатного драматурга І. Карпенка-Карого 
(Тобілевича), С. Єфремов знову-таки не проминув увагою твори, що вплинули на 
формування світогляду «незвичного» колишнього секретаря поліції - а це були же-

7  Єфремов С. Щоденник: Про дні минулі (спогади). С. 345.
8  Там само. С. 355.



439439439

5.1. «Великий російський федераліст»: політико-етична спадщина О.Герцена...

невські видання, «Колокол», «Полярная звезда», публікації Герцена... «Не диво, - 
коментує дослідник, - що цей секретар поліції був центром, до якого горнулося все, 
що входило в конфлікт з офіціальною Росією того часу. Перебуваючи формально у 
ворожому таборі, він робив усе, щоб той табір позбавити його шкодливої сили…»9.

Можливо, С. Єфремову Герцен у деяких рисах нагадував - своїми космополі-
тичними і просвітницько-гуманістичними інтенціями, прагненням до поєднання 
загальнолюдських та національних цінностей, етичних вимог та реалій політичної 
боротьби, послідовністю у боротьбі з деспотизмом, відстоюванням прав особистості, 
нарешті, системністю суспільного мислення - одного з найвидатніших українських 
інтелектуалів на еміграції, Михайла Драгоманова (1841-1895). Тим більше, що ос-
танній у своїх працях детально проаналізував позицію Герцена з національного 
питання (Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. И. Огареву. С приложением 
его памфлетов, биографическим введением и объяснительными примечаниями 
М. П. Драгоманова. Женева, 1896, Кн. 3/4. С. 321-367; Письма К. Дм. Кавелина и 
Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену / С объясн. примеч. М. Драгоманова. Женева: H. 
Georg, 1892. XII. 228 с.; Письмо к издателю «Колокола» / Передм. М. Драгоманова. 
Женева, 1885. 13 с; Письмо до видавця «Колокола» / Передм. М. Драгоманова; Пер. 
В. Гнатюка. Львів, 1902. 37 с.; Драгоманов М. П. А. И. Герцен и его отношение к 
польско-украинскому вопросу / Отрывок из труда «Историческая Польша и ве-
ликорусская демократия» / (Передм. Науменка В.). Киевская старина. 1906. Т. 
92. Кн. 1. С. 1-35; Драгоманов М. П. М. Бакунин и русские прогрессисты 60-х го-
дов в вопросе о польско-украинских отношениях. Отрывок из труда «Историческая 
Польша и великорусская демократия». Киевская старина. 1906. Т. 92. Кн. 3-4. С. 
320-367; Драгоманов М. П. Герцен, Бакунин, Чернышевский и польский вопрос. 
Казань, 1906). Єфремов уважно вивчав ці праці свого «вчителя» в політиці.

Першою публікацією Єфремова, присвяченою Герцену й підписаною крип-
тонімом «С. Є.», була невеличка за обсягом ювілейна замітка у львівському 
«Літературно-науковому вістнику» під назвою «30-літні роковини смерти Герцена» 
(Літературно-науковий вістник. 1900. Т. Х. Кн. 4. С. 60-61): 

«9 січня минуло 30 літ від дня смерти відомого емігранта, російського письменни-
ка Герцена, що в своїм часі мав величезний вплив на російську суспільність. Широка 
освіта, певний світогляд на філософічній підставі, надзвичайний розум і літературний 
хист, а до того ще слава борця за волю - все се надавало Герценові в очах російського 
суспільства надзвичайно велике значення і до його «Колокола» мусили прислухатися 
навіть в урядових сферах. Його літературні твори («Кто виноват?», «Сорока-воровка», 
«Былое и думы», «От того берега» і інші) завжди мали немало читачів, незважаючи на 
те, що до сього дня заборонені в Росії. З нагоди 30-літніх роковин російські часописі 
подають думку, щоб заборона творів Герцена в Росії була нарешті знесена з причини 
їх високої літературної вартости та глибокого ідейного змісту».

Наступною важливою працею С. Єфремова стосовно зазначеної проблеми 
була стаття «Герцен і українство. До 40-х роковин од дня смерти Герцена» (Рада. 
1910. № 8. 12 января (25 січня). C. 1), яка розпочиналась рядками: 

«9/21 января 1870 року помер Олександер Герцен.
Нема, певне, в Росії інтелігентної людини, яка б не чула цього ймення. З далеких 

країв, з чужої чужини вільно і голосно лунав колись по цілій Росії його «Колокол» і 
9  Єфремов С. Карпенко-Карий / Єфремов С. Вибране: Статті. Наукові розвідки. Монографії. 

С. 336.



440440440

Розділ V. Моделювання «ідеальних постатей» росіян із опозиційного середовища

кликав живих людей («Vivos vосо!») (лат.: «Кличу живих!» - С. І.) на працю для ща-
стя - долі народу. «С того берега» не переставав Герцен доводити потребу визволен-
ня кріпаків конче з землею, потребу вільного розвитку державних установ та велику 
вагу вільного слова. Великий публіцист і художник неабиякий, Герцен був і першим 
справжнім соціялістом на російському ґрунті; він перший накреслив програму того те-
оретичного соціялізму. який потім так пишно розцвів у творах Михайловського та його 
учеників. І в історії російської думки ім’я Герцена, сміливо можна сказати, невмиру-
ще, як теоретика, як учителя й духового керманича цілих поколіннів». Далі Єфремов 
приділив спеціальну увагу позиції Герцена в національному питанні, зазначивши, що 
«незабутнє теж ім’я його і в історії російсько-українських стосунків. Виховавшися на 
федералістичних ідеях Прудона, Герцен приклав їх і до становища та національних 
потреб українського народу. … І ввесь час, поки перо було в руках, Герцен боровся 
проти поневолення однією нацією другої. З числа рівноправних народів Герцен не 
тільки, як дехто інший, не виключав українців, а навіть давав їм визначну ролю в 
російсько-польських стосунках. … Разом з тим один із перших Герцен повстав проти 
репресій над українством і ніхто зліше од його не висміяв «административные вме-
шательства в букварь, министерство грамматики, департамент спряжений». З цього 
погляду йому зненависна була всяка примусова регламентація мови в школі, в суді та 
інших публічних установах і він обстоював те, що сорок літ по його смерти одкинула 
Державна Дума». 

Окреслюючи своє кредо щодо української справи, Герцен висловив його сло-
вами Костомарова, «сжато, - як він каже, - представляющими все воззрение наше: 

“Пусть же ни великороссы, ни поляки не называют своими земли, заселенные на-
шим народом”». С. Єфремов обіцяв читачам «Ради» згодом повернутися до роз-
гляду поглядів Герцена на українську справу, бо «це ж одна з найкоштовніших 
і найцікавіших, може, сторінок в історії українсько-російських стосунків, і варто 
уважніше і наново її перечитати». Збирався докладніше поговорити і про ті прак-
тичні помилки, які робив Герцен, виходячи з певних теоретичних підвалин. «Поки 
ж що, - завершував свій нарис публіцист, - нагадуємо про ці погляди великого 
російського федераліста, щиро бажаючи, щоб вони збивали громадянство в Росії з 
тієї часом досить непевної і двозначної позиції, яку воно займає до національних 
справ взагалі і до українства зокрема».

Більш розгорнутою була наступна праця Сергія Єфремова - «Герцен і україн-
ство. На 100-літні роковини нарождення Герцена» (Рада. 1912. № 72. 29 марта (11 
квітня). С. 2-3). Ювілей гучно святкувався ліберальною Росією. Українські посту-
повці, які на той час доволі тісно спілкувалися з лідерами кадетської партії, муси-
ли прореагувати на цю подію. Отже невипадково Єфремов писав: 

«Єсть за що добрим словом спогадати великого вигнанця і нам, українцям. В пу-
бліцистичних працях не раз доводилось Герценові торкатися й українського питання 
і просто дивно стає, як він зумів - швидче геніальним натхненням, ніж докладним 
знанням обставин - угадати, чого треба Україні й як російська інтелігенція повинна 
ставитись до її розвитку. Ще Драгоманов завважив, що з українським питанням фак-
тично Герцен ознайомлений був дуже мало, - не більш за столичного літератора тих 
часів. А отже навіть з такими вбогими даними Герцен дійшов правди і знов-таки пер-
ший з-межи російського громадянства зумів не тільки правдиво і справедливо поста-
витись до української оправи, а не злякатись навіть крайніх, як здавалося, висновків 
із свого становища. Твори Герцена - це одна з найкращих у російському письменстві 
сторінок, присвячених українському питанню, яка захоплює вас своїм надзвичайно 
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щирим, одвертим тоном і може служити за зразок того, як треба ставити і розвідувати 
національні питання в письменстві пануючої нації». 

Для С. Єфремова було безсумнівним, що погляди Герцена на національне 
питання взагалі й зокрема на українське випливали з усієї системи його світогля-
ду. Герцен обороняв право селянства на волю і землю, додаючи одночасно інше 
гасло - «волю областям», і це останнє, підкреслював Єфремов, «було другою умовою 
справді вільного ладу, який для Герцена ніколи не міг існувати в формі централі-
зованої держави», бо «умови справжньої волі він бачив тільки в федералістичних 
народних державах. Вільна спілка рівних народів - такий був для Герцена іде-
ал державного життя». (По суті - майбутній конституційний проект Драгоманова). 
Але практично Герцен ішов далі й ладен був навіть помиритися із правом «недер-
жавних народів» імперії на самостійне життя. «Саме лихо од роз’єднання все-таки 
було для Герцена меншим лихом, коли рівняти до централізму», - трактував його 
висловлювання Єфремов.

«Нема нічого надзвичайного, що такі теоретичні підстави довели Герцена до того, 
що він зрозумів і відчув серцем національне становище України. Він хоча й не знав до-
бре українського життя, проте бачив ясно, що Україна - і не Польща, і не Московщина, 
що вона окрема країна з своїми національними прикметами і з власними інтересами, 
які наказують їй дбати насамперед про своє власне життя, не поступаючись ним перед 
сусідами. Для цього великого синтетичного розуму, що все-таки знав у загальних ри-
сах історію стосунків України до Польщі й Московщини, не може бути й питання, кому 
«должна принадлежать» яка-небудь залюднена земля, і він навіть іронізує, що посту-
пові великороси з поляками, мовляв, неначе якісь «наследники Венского конгресса», 
пробують розписувати державні межі між землями, не питаючись людей, що живуть 
на тих землях, яка їх власна воля. Прихильник того принципу, щоб кожен народ сам 
вільно порядкував своєю долею, Герцен прикладав це й до України, не спиняючись 
навіть перед тим, що робити, коли Україна і не схоче бути «ни Польской, ни Русской». 
«Украйну, - пише Герцен в статтях «Россия и Польша», - следует в таком случае при-
знать свободной и независимой cтpaнoй... В Малороссии, - каже він далі, - живут люди, 
люди подавленные рабством, но не настолько сломанные …, что потеряли всякое чув-
ство народности, совсем напротив - родовое сознание у них очень развито... Развяжемте 
им руки, развяжемте им язык, пусть речь их будет совершенно свободна и тогда пусть 
они скажут свое слово, перешагнут через кнут к нам, через папеж к вам, или, если они 
умны, протянут нам обоим руки на братский союз и на независимость от обоих». Проте 
Герцен певен, що сама Україна не схоче відокремлюватись, якщо держава даватиме 
їй повні гарантії вільного життя й розвитку, і страхи перед сепаратизмом він облишає 
на «казенних патріотів», що не тямлять навіть азбуки державного життя й установ і 
звикли до всього прикладати мірку надсильства».

І далі Єфремов підкреслює, що
 «сам Герцен дуже добре розумів зв’язок між своєю загальною позицією в націо-

нальному питанні та українською справою. … Йому навіть було б шкода, якби Україна, 
маючи волю вибирати, зреклась своєї незалежности, звичайно, в федеративному ро-
зумінні («Русским офицерам в Польше»); слова з надрукованого в «Колоколе» листа 
Костомарова: «Пусть же ни великоросы, ни поляки не называют своими земли, за-
селенныя нашим народом» - Герцен приймав цілком, як свої власні - «сжато пред-
ставляющия все воззрение наше». Певна річ, що не міг Герцен не обстоювати й чисто 
національних потреб українського народу. […] Український народ Герцен мав за са-
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мостійну націю і признавав за нею всі національні права, між ними - право на свій 
національний розвиток, що однаково не мирився ні з обрусєнієм, ні з полонізацією. […] 
Українець, на думку Герцена, ніколи не проміняє своєї мови ні на урядову московську, 
ні на панську польську, і до обох пануючих націй він обертається з такою порадою: 
«начнем же, господа, прежде лингвистического завоевания народа юго-русского с того, 
что отдадим ему его землю, а потом посмотрим, как он захочет говорить и учиться» («По 
поводу письма из Вильны»)».

Щоправда, Єфремов не заперечував наявності у Герцена «деяких хитань» 
щодо стосунків України до Польщі, - хитань, які ще Драгоманов добре показав і 
пояснив у праці «Историческая Польша и великорусская демократия». Річ у тому, 
що Герцен ніколи не писав про українське питання спеціально, а раз у раз торкав-
ся його з приводу і в зв’язку з польським питанням. 

«Проти своєї волі, більш під тиском Бакуніна, Герцен іноді сходив з свого ши-
рокого принципіяльного ґрунту й ніби давав деякі аванси заступникам «історичної 
Польщі». З другого боку, відповідаючи на домагання поляків, Герцен прохоплювався 
деякими незручними фразами і в другий бік (напр., що Київ такий само «русский» 
город, як і Москва). Ці хитання поясняються надзвичайно важким і поплутаним ста-
новищем, у якому проти волі опинився Герцен, обороняючи польську справу перед 
і під час повстання. З одного боку, він уважав польське повстання передчасним і до 
того ж бачив, що повстанцям «в сущности до крестьянской земли мало дела, а до про-
винций слишком много»; з другого - не міг виступити й проти поляків, не бажаючи 
піддержувати ще більш йому огидну справу централістичного насильства. На ту се-
редню, а через те й єдино певну дорогу, що цілком рішуче розріжняла межі державні 
від етнографічних, Герцен не міг ще ступити, хоч і, безперечно, вже знайшов був її. 
Знайшов самотужки, без певних проводирів, керуючись єдино своїм чуйним розумом, 
випередивши на цілі десятиліття своїх земляків щодо української справи. Досить тіль-
ки порівняти те, що тепер чуємо від якого-небудь Струве, з тим, що 50 років тому писав 
Герцен, щоб оцінити його просто-таки геніяльну інтуїцію, яка помогла йому знайти, 
зрозуміти й зважити найважніші моменти в українському питанні». І, як висновок: 
«Перед зазначеною у Костомарова невмирущою заслугою Герцена в ніщо обертаються 
оті його невеличкі хитання, за які не самого його й винуватити треба. Перед широкою 
й правдивою людяністю його поглядів на українську справу зникають дрібні помилки. 
Герцен все-таки перший у російському письменстві сказав, як треба ставити й розв’я-
зувати українське питання, і ми можемо тільки жалкувати, що присвячені українству 
сторінки його творів так мало відомі серед російського громадянства й ще менше з 
ними рахувались Герценові наступники».

Привертає також увагу рецензія С. Єфремова на перші три числа нового ро-
сійського часопису «Заветы» (Рада. 1912. № 159. 13 липня. С. 3), яку він розпочинає 
рядками: 

«Портрети Герцена й Михайловського в першій книжці замість програмової стат-
ті, кілька відомих у журналістиці найменнів, виразна ідеологія і добір статей - і перед 
нами вирисовується обличчя нового російського журнала. Це має бути орган лівого 
крила російських народників. Починаючи з 1906-го року, цей напрям не мав свого 
заступника в журнальній літературі; ідеологічно було ним хіба «Русское Богатство», 
але цей журнал, що мав свою певну фізіономію, не міг цілком заступити всіх суміжних 
напрямів, і «Заветам» певне знайдеться своє місце й своя робота на журнальному полі.

[…] З свого боку можемо тільки вітати цю зовсім виразну й певну позицію нового 
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журнала в національному питанні і висловити надію, що нам доведеться ще не раз 
стрінутись на товариському обмірковуванні всяких подробиць цього питання, а серед 
них, розуміється, і тих, що нас, як українців, найдужче обходять».

Того ж року, майже одночасно з єфремовськими текстами, з’явилися дві важ-
ливих публікації: М. Грушевського «В столітні роковини Герцена» (Літературно-
науковий вістник. 1912. Т. 58. Кн. 4. С. 19-26) та Б. Кістяківського (псевдонім: 
Хатченко А.) «Герцен и Украина» (Украинская жизнь. 1912. Кн. 4. С. 22-30). 

М. Грушевський стверджував, що 
«для нас, українців, і для всіх недержавних народностей Росії, а також і для всіх 

щирих прихильників децентралізації й автономізму, Герцен нині пам’ятний особливо 
своєю проповіддю федералізму в приложенні до Росії. 

Відданий всею душею ідеям визволення людини і забезпечення їй свобідного й 
незв’язаного розвою, він скоро переконався, що самі гарантії політичної свободи - кон-
ституціоналізм і парламентаризм - не забезпечують такої повної і всесторонньої сво-
боди. Приглянувшися на практиці до ліберального централізму Франції, не тільки не 
порушеного гаслами свободи і рівності, а навпаки - ще більше скріпленого і доведеного 
до крайності революційними рухами, він стає прихильником ідей автономії й федера-
лізму. 

Зблизившися з Прудоном, звісним проповідником федералізму, як немину-
чої прикмети і гарантії дійсної свободи, Герцен став щирим одномишленником його. 
Потім Польське повстання 1863 року, змусивши його застановитися над питанням про 
становище недержавних народностей, дало йому нагоду вияснити собі сі питання осо-
бливо щодо Польщі і України, яка опинилася тоді між великоросами і поляками, слу-
жачи предметом претензій для сих двох державних народів - одного сучасного, другого 
бувшого»10. 

М. Грушевський зауважував:  «... невважаючи, що становище Герцена як 
оборонця польського повстання було досить трудне, він, одначе, вмів узяти вір-
ний тон в своїй обороні прав України на національне самоозначення, а заразом 
рішуче і гаряче виступив з ідеєю загальної федералізації. […] Різко виступаючи 
против усякого поневолення народів, против кріпощення їх державою силоміць, 
немов своєї безсловесної власності, він заразом рекомендував федерацію як єди-
ний вихід з сучасних відносин». Така рішучість Герцена в цих питаннях була до-
сить помітною, з огляду на неможливість вивчення ним національного питання 
безпосередньо у Росії, до того ж у нього не було прямих контактів з українцями, 
які могли б бути джерелами відповідної інформації та й українське життя мало 
виявляло себе у політичній сфері. «Старі кирило-мефодіївські ідеї слов’янського 
федералізму відступили на далекий план перед біжучими питаннями життя - се-
лянським визволенням, народною школою і освітою. Нічого дивного, що, не маючи 
перед собою яскравіших фактів українського життя, Герцен, взявши в принципі 
такий рішучий тон в українськім питанні, в деталях не завсіди витримував його 
і збивався під впливами різних традицій, навпаки, дивуватися треба, що він міг 
так глибоко визволитися з впливів сих традицій у тих поглядах, які я характери-
зував ото вище»11. Як бачимо, провідні тези Єфремова та Грушевського в потракту-
ванні герценовської спадщини в «українському питанні» в усіх головних аспектах 

10  Грушевський М. С. В столітні роковини Герцена / Грушевський М. С. Твори: у 50 т. Львів: Світ, 
2002. Т. 2. С. 437-438.

11  Грушевський М. С. В столітні роковини Герцена. С. 438-439.
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співпадають. Схоже, що Грушевський менше зважав на цензуру й тому не вагався 
більш виразно акцентувати щодо принципових моментів, зауваживши, що «таких 
рішучих і свобідних від усяких «посторонних соображений» поглядів на україн-
ське питання, які важився висловити Герцен, українське громадянство не чуло 
не тільки перед тим, але й потім - принаймні з уст хоч приблизно стільки автори-
тетних, як Герценові», бо серед тих людей, що вважають себе епігонами Герцена 
- спадкоємцями його ідейних заповітів, «даремно шукали б ми людей з так ясно 
вираженими поглядами на потребу перестрою Росії на підставах широкої децен-
тралізації, в інтересах свобідного і незв’язного розвою її народів. Його народолюбні, 
поступові, свободолюбні ідеали знайшли наступників, які розвинули його ідейну 
спадщину, пішли навіть значно далі в своїх домаганнях; але спадщина Герцена-
федераліста, його поняття про свобідне самоозначення народностей і областей зі-
сталися виморочним спадком між признаними проводирями сучасної поступової 
Росії». Український рух у роки Першої революції та в 1908-1912 рр. незмірно виріс, 
але М. Грушевський та інші діячі ТУП все одно були вимушені доводити Павлу 
Мілюкову та кадетам, що на той час розглядались як єдино можливі заступники 
домагань українства у Державній Думі Російської імперії те, що було самозрозу-
мілими речами для Герцена в 1860-ті рр.: потребу народної школи на українській 
мові, народної мови в суді, церкві, в урядуванні. «Про пієтизм тодішніх українців до 
Герцена вони згадували; не забули спом’янути ще, як побожно цілував Шевченко 
листки «Колокола», вперше діставши до рук. Але що міг би поцілувати сучасний 
українець з писань нинішніх Герценових епігонів?» Грушевський підкреслював, 
що Герцен «не тягнув тогочасних українців до спільного ділання, сього й не треба 
було при тім виразнім становищі, яке зайняв він супроти недержавних народно-
стей взагалі і супроти українців зокрема. Українці вважали його одномишленни-
ком і речником своїх національних інтересів і до солідарності з Герценовими одно-
думцями їм не треба було заохоти. Нинішні українці, навпаки, чують ненастанно 
сі поклики або й докори за те, що вони відокремляються від спільного ділання. 
Але поклики не роблять свого враження, і, очевидно, й не зроблять, невважаючи 
навіть на всі зусилля найщиріших прихильників українсько-великоруського кон-
такту, поки в самих тих голосах з великоруського боку не зазвучать ноти щирого і 
неупередженого, сміливого і послідовного признання прав народів, які звучали в 
огненних словах великого вигнанця Росії» 12. 

Богдан Кістяківський у названій вище статті - «Герцен и Украина» - змалював 
погляди Герцена на політичні та національні проблеми й, перекинувши місток до 
сучасності, продовжив полеміку зі своїм недавнім приятелем, редактором журналу 
«Русская мысль» П. Струве. 

«Но обратимся от прошлого к современности. Посмотрим, как теперь решается во-
прос об Украине выдающимися русскими публицистами. Из всех современных русских 
общественных деятелей и публицистов скорее всего с Герценом может быть сопостав-
лен Струве. Мы, конечно, отвлекаемся от разницы в масштабах. Что делать, если люди 
измельчали! В остальном, однако, параллель может быть проведена очень далеко. И 
именно поэтому особенно поражает различие в отношении Герцена, с одной стороны, и 
Струве - с другой, к чужой народной индивидуальности.

На страницах «Украинской Жизни» достаточно уже критиковалась статья Струве 
«Общерусская культура и украинский партикуляризм», и мы не намерены еще раз 
подвергать ее здесь критике. Только на одной маленькой подробности его статьи мы 
12  Грушевський М. С. В столітні роковини Герцена. С. 439-440.
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не можем не остановиться в данном месте. Струве, между прочим, призывает нас 
возвратиться к Костомарову. Но он рекомендует нам не Костомарова эпохи Кирилло-
Мефодиевского братства и не Костомарова, как он высказался в своем письме в 
«Колоколе», а своего особого, конструируемая им «украинофильского» Костомарова.

… В ответ на обращенный к нам призыв Струве, возвратиться к Костомарову по-
следней эпохи его жизни мы должны направить призыв к нему самому возвратиться 
во взглядах на Украину к Герцену. Оставим пока в стороне политические, государ-
ственно-правовые и юридические вопросы. Ограничимся в данный момент только во-
просами культуры. Мы должны сказать Струве, а вместе с ним и всем тем великорос-
сам, которые еще не усвоили себе точки зрения Герцена на Украину: не гасите нашего 
духа! Предоставьте нам свободу в нашем культурном самоопределении! Дайте нам 
пока хоть народную украинскую школу!»

Публіцистичні виступи М. Грушевського і Б. Кістяківського цитував україн-
ський соціал-демократ Симон Петлюра в огляді «Эпигоны Герцена» (Украинская 
жизнь, 1912, кн. 5, с. 118-120). Він твердив, що «образ великого изгнанника России 
дорог и украинскому обществу. [...] Вполне понятной представляется та призна-
тельность, с какой вспомнило украинское общество знаменитого великоросса, 
«друга Украины» в столетнюю годовщину его рождения». С. Петлюра писав і про 
те, що не зайвим було б на конкретних прикладах проілюструвати позицію «епі-
гонів Герцена» в українському питанні, зазначивши, що такі приклади читач має 
змогу віднайти в цій же книжці журналу в статтях Дмитра Донцова та Валентина 
Садовського13.

Показово, що спадщина Герцена, його думки про «добро й правду», його наста-
нови до вимог «недержавних народів» набули актуальності в дні Лютневої револю-
ції та в часи українських визвольних змагань. Так, 20 серпня 1917 р. С. Єфремов у 
нотатках «Війна до кінця» засуджував намір Антанти вести війну «до повної пере-
моги», хоча «разом з тим з язиків не сходять солодкі слова про згоду», та коменту-
вав: «Видимо, ще не виповнилась вщерть чаша мук людських, і не досить ще крові, 
хоча їй «веселіше текти в жилах, аніж по землі та піску», мовляв Герцен…»14.

У статті «На кладовищі» (грудень 1917 р.), зазначаючи подібність останніх 
днів агонії самодержавного режиму та подій теперішнього часу, говорячи про 
кризу революційних ілюзій після Жовтневого перевороту в Петрограді та поча-
ток агресії Радянської Росії проти України, що розпочала суверенне життя після 
ІІІ Універсалу, окреслюючи з властивою йому емоційністю атмосферу «дикого ні-
гілізму й тієї деморалізації, яку неминуче поведуть за собою вчинки наших теж 
проклятих часів», Єфремов пригадує скорботний «з того берега» крик Герцена від 
усвідомлення болючих підсумків революції 1848 р. у Франції: «Внутри все было 
оскорблено, все опрокинуто, очевидные противоречия, хаос». І як висновок: «Жадна 
революція не доводила до краю своїх завданнів, і через те кожна з них кінчалась 
зневір’ям, розпачем та розпачливою переоцінкою всіх вартостей»15. Нарешті, ти-
пова єфремовська ремарка: «Сумна буде доля поколіннів, що набиратимуться пер-
ших вражіннів і виростатимуть на мертвому кладовищі!»16.

13  Петлюра С. Эпигоны Герцена / Петлюра С. Статті. Листи. Документи. Вишгород : ПП 
Сергійчук М. І., 2016. С. 244-247. 

14  Єфремов С. Війна до кінця / Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 pp.). У 2 
т. Т. 1. С. 249.

15  Єфремов С. На кладовищі / Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 pp.). У 2 
т. Т. 1. С. 404.

16  Там само. С. 405.
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У статті «Соціалізація думки» (9 березня 1918 р.), обурюючись декретом біль-
шовиків «про монополізацію на п’ять років творів усіх російських письменників, 
про яких тільки чуло большевицьке вухо», Єфремов подає перелік обраних для 
перевидання радянськими керманичами авторів, серед яких були такі дорогі його 
серцю, читані-перечитані О. Герцен, М. Михайловський, О. Пушкін, П. Якубович, 
Л. Толстой, Г. Успенський, М. Салтиков-Щедрін… Щоправда, одночасно публіцист 
задається небезпідставним питанням - а чи заглядали діячі Наркомпросу до тво-
рів тих письменників, думки яких вони так сміливо «соціалізували»? Бо за цара-
ту саме «думка, вживлена в творах письменства, крапля по краплі продовбувала 
мури деспотизму, руйнувала самоволю, нищила грубе насильство - тобто якраз усі 
ті підвалини, на яких будується большевизм…»17. 

Дійсно, 29 грудня 1917 р. (11 січня 1918 р.) було прийнято Декрет ВЦВК про 
Державне видавництво, і цей документ централізував видання книг, заклав осно-
ви державного цензурування, зобов’язував Народний комісаріат освіти «негайно 
приступитися до широкої видавничої діяльності». Йшлося про те, що «у першу чер-
гу повинно при цьому бути поставлено дешеве народне видання російських кла-
сиків. Твори тих з них, термін авторського права яких закінчився, повинні бути 
перевидані. Твори всіх авторів, які переходять таким чином зі сфері приватної 
власності в сферу громадськості, можуть бути для кожного письменника спеціаль-
ною постановою Держ[авного] ком[ітету] по освіті оголошені державною монополі-
єю, терміном, однак, не довше як на п’ять років. Комісія зобов’язана скористатися 
цим правом стосовно корифеїв літератури, твори яких перейдуть згідно з цим зако-
ном у власність народу»18. До співпраці було запрошено визначних представників 
«старорежимної» інтелігенції.

Показово, що пресові думки С. Єфремова, який послідовно й категорично не 
сприймав усе, що було пов’язано з більшовизмом та експансією радянської моделі 
влади на Україну й не вагався висловлювати це несприйняття публічно, перегуку-
валися зі спостереженнями та виступами критично мислячих російських інтелек-
туалів. Так, наприклад, письменниця Зінаїда Гіппіус у петербурзькому щоденнику 
нотувала: «Знищили авторське право. Що ще? Так все знищують. Треба спеціаль-
но пригадувати, що поки ще залишилося»19. 3 січня 1918 в газеті «Вечернее новое 
время» Ф. Сологуб і Д. Мережковський різко негативно відгукнулися про Декрети 
радянської влади стосовно видавничої справи20. Щоправда, протилежну точку 
зору в цьому ж числі газети висловив А. Блок, зачарований «музикою революції».

У серії статей «В пустині велелюдній» за доби Гетьманату П. Скоропадського 
(вересень 1918 р.) С. Єфремов детально зупиняється на проблемі федералізму 
та централізму, полемізує з російськомовними виданнями «Киевская мысль» та 
«Русский голос», які глузували з гасла УПСФ «федералізм усіх народів Європи», 
оприлюдненого на шпальтах «Нової ради». Єфремов знову пригадує знаменитого 
листа М. Костомарова в «Колоколі», зазначивши, що «благородний вигнанець ро-
сійський озвався з повною прихильністю на цей гарячий заклик; «Колокол» зро-

17  Єфремов С. Соціалізація думки / Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 pp.). 
У 2 т. Т. 1. С. 500.

18  Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918 гг. Управление делами 
Совнаркома СССР. Москва, 1942. С. 221-222.

19  «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус / Підготовка текста М. М. Павловой. Вступ. статья и при-
мечания М. М. Павловой и Д.И. Зубарева. Звенья: ист. альманах. Москва - Санкт-Петербург : Феникс, 
Atheneum, 1992. С. 41

20  Там само. С. 142.
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бився голосним резонатором і для української справи. Герцен посилається на слова 
Костомарова, як на свої власні…» На думку С. Єфремова, цей епізод із історії зносин 
українського федераліста з російським невипадково мимоволі випливає в пам’яті «за 
теперішніх часів», бо накликає цілу низку цікавих аналогій. «Наші позиції й тепер 
ще можна формулювати наведеними словами Костомарова. Стаття в «Новій раді», 
що викликала похід з викопаних нашвидку федералістичних шанців у «Русском 
Голосе», тільки розвиває думку Костомарова щодо поляків: хай не називають вони 
своїми земель, які наш народ заселяє. Чи ж з того боку, який так охоче озвався на 
цей заклик, почули ми Герценів благородний голос? Скількись!..» Показово, що сло-
ва Герцена про простягнуті українцями на братерський союз руки Єфремов комен-
тував уже в іншому тоні, ніж у 1910-1912 рр. - дався взнаки гіркий досвід спілкуван-
ня з російською демократією за часів Тимчасового уряду та перша війна Радянської 
Росії проти УНР (збройний конфлікт, що став наслідком протистояння Української 
Народної Республіки та РНК Росії на чолі з В. Леніним; бойові дії відбувалися з 
грудня 1917 по травень 1918 рр.). «Українці через усю свою найновішу історію тіль-
ки те й робили, що простягали руки, але…Герцен забув додати слівце про розум 
тих, до кого ті руки простягувано. І простягнуті руки виснули в повітрі»21. На думку 
Єфремова, ІІІ Універсал, що дав початок Українській Народній Республіці, стояв 
цілком на федералістичним грунті. Навіть IV Універсал, що проголосив самостій-
ність України, і «він не порвав з федералізмом», бо на Установчу раду України по-
клав обов’язок «рішити про федеративний зв’язок з народними республіками бувшої 
російської держави». 

«Відповіддю на це було бомбардування Києва, “власть, принесена з далекої півно-
чі на вістрях штиків”, нечуване плюндрування української землі і нова велика руїна, 
братерськими руками заподіяна… На вогні київських згарищ - аж ось коли згорів укра-
їнський федералізм як провідна думка мас… Федералізм, як питання сьогоднішнього 
або завтрашнього дня, довелось одсунути. Розуму, до якого апелював Герцен щодо нас, 
по той бік національної лінії ми не знайшли, зате знайшли зненависть, ворожнечу й 
те ображене почування господаря, якому панування вислизнуло з рук і якому тяжко 
хочеться вернути його, вернути за всяку ціну і всякими способами»22, - 

з обуренням писав С. Єфремов, повертаючись до нещодавніх подій. Змальований 
ним образ «вогню київських згарищ» перегукуються з метафорами М. Грушевського 
(стаття «Очищення огнем», лютий 1918 р.), де голова Центральної Ради писав про 
«катастрофу, котру мусила перейти наша Україна на порозі свого нового життя - того 
великого огненного очищення, в котрім, видко, мусили згоріти ріжні старі упере-
дження, пережиті традиції й погляди, щоб не заважити в новім поході»23. 

У статті «Образи і луб’я» (20-21 вересня 1918 р.) Єфремов продовжив полемі-
ку з «Русским голосом», на шпальтах якого київський публіцист і літератор, учас-
ник Білого руху Борис Манжос довільно інтерпретував зміст творів Т. Шевченка й 
М. Драгоманова. С. Єфремов з історичної перспективи акцентував, що «громадські 
думки і Шевченка, і Драгоманова - це певний етап у розвитку української самосві-
домості, і робити з них якийсь коран, на віки непреложний, звичайно, не прийде в 
голову ні одному українцеві. Проти канонізації Шевченка протестував, напр., свого 

21  Єфремов С. В пустині велелюдній / Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 
pp.). У 2 т. Т. 2. С. 168.

22  Там само. С. 169.
23  Грушевський М. Очищення огнем / Грушевський М. С. Твори: у 50 т. / редкол.: П. Сохань (го-

лов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. Львів: «Світ», 2007. Т. 4. Кн. 1. С. 91.
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часу й Драгоманов…»24. Знову висловив свою формулу федералізму: «Проти своїх 
хатніх самостійників і шовіністів ми були і лишаємось федералістами. Проти та-
ких оригінальних федералістів, які хочуть знов позбавити нас нашої національної 
індивідуальності і втопити в «общерусском море», ми воліємо на якийсь час бути 
самостійниками». На недоречну патетику опонента Єфремов відповідав слова-
ми «одного любого мені російського письменника» - Герцена і посилався на думку 
М. Драгоманова, що в принципових питаннях ідеології й політики треба тільки «до-
думатися до кінця». «От у цьому і ввесь секрет, щоб добре і по правді реагувати і на 
холод, і на спеку», - рішуче ставив крапку в дискусії С. Єфремов25.

У лютому 1919 р., під час панування на значній частині території України вій-
ськової диктатури генерала А. Денікіна з курсом на «єдину та неподільну Росію» 
та придушенням українського культурного життя, Єфремов із сарказмом писав у 
нотатках «З адміністративних анекдотів» про намір військового губернатора, 
генерала О.М. Гришина-Алмазова, скасувати в Одесі «науку української («гали-
цийської») мови» та замість навчальних дисциплін з історії та географії України «по-
силити науку історії й географії півдня Росії»; пригадав й іронічні зауваги Герцена 
стосовно «административных вмешательств в букваре, министерство грамматики, 
департамент спряжений», і галерею «градоправителів» із «Истории города Глупова» 
М. Салтикова-Щедріна26.

У серії статей «Непримиренні» (19-23 вересня 1919 р.), опублікованих у «Раді» 
(таку назву тоді мала газета «Нова рада»), Єфремов знову повертається до обгово-
рення болючої проблеми українсько-російських стосунків. Коментуючи нарікання в 
російськомовній пресі щодо «непримиренності української позиції» в політичних пи-
таннях, виступаючи від імені «більш відповідальних і традиційно вихованих укра-
їнських кругів», що мали «зерно правди» за собою, Єфремов закликав прихильників 
централізації й уніфікації згадати заповіти людей, «імення яких теперішній освіче-
ний росіянин звик з непокритою головою вимовляти. Це бо були - Чернишевський, 
Бакунін, Герцен… різні люди, і з різних боків підходили вони до української 
справи, але розв’язували її саме так, як поставив був «самостійник» Костомаров… 
Найвиразніше став був на цю позицію не хто інший, як Герцен». Це було, нагадує 
Єфремов, 60 років тому, перед польським повстанням, і тоді можливі були розмови 
на підставі принципу - «нікому не зазіхати на чужу власність національну. Це й досі 
лишилося тією позицією, на якій стоять українці…» Єфремов вважав, що такій «не-
примиренності» у відстоюванні своєї власної території, цінностей, традицій навчили 
сучасних діячів українства не лише власні попередники, аде й «світочі російської 
культури» - талановиті письменники й публіцисти, що реально відстоювали засади 
демократії, лібералізму, гуманізму. Він висловлював жаль, що «ті, хто вважає себе за 
дітей Герценових та спадкоємців його духовного надбання, так мало знають справж-
ні погляди свого батька та думки його про пекучу тепер справу»27. Простежуючи істо-
рію української політичної думки, Єфремов акцентував, що і Всеукраїнська безпар-

24  Єфремов С. Образи і луб’я / Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 pp.). У 2 
т. Т. 2. С. 191.

25  Там само. С. 192.
26  Єфремов С. З адміністративних анекдотів / Єфремов С. Публіцистика революційної доби 

(1917-1920 pp.). У 2 т. Т. 2. С. 350; Щодо сприйняття Єфремовим російського імперіалізму й більшо-
визму див.: Демченко Т., Іваницька С. «Російський Сфінкс» як метафора й реальність у публіцистиці 
Сергія Єфремова на шпальтах «Книгаря» (1919-1920 роки). Проблеми вивчення історії Української 
революції 1917-1921 рр. Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015. Вип. 11. С. 228-262.

27  Єфремов С. Непримиренні / Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 pp.). У 
2 т. Т. 2. С. 367.
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5.1. «Великий російський федераліст»: політико-етична спадщина О.Герцена...

тійна демократична організація, і Товариство українських поступовців гуртувалися 
на платформі з трьох ключових понять: автономія, федерація, парламентаризм. І во-
роги, і друзі про це знали, але у передреволюційну добу «Герценів серед російського 
громадянства не знайшлося - людей з орлиним летом думки, з глибокою проникли-
вістю в суть справи, щирою безпосередністю й сміливістю вислову. Зате аж кишіло 
од холодно-байдужих ніби прихильників, що поблажливо згоджувались на «нацио-
нальное самоопределение», та сп’янілих од національного еросу мономанів вели-
кодержавного патріотизму»28. Єфремов звертав увагу на те, що революція на Україні 
розпочалася під гаслами автономії й федерації, «бо ми за аксіому вважали те, в що 
вірив непорушно й Герцен: “Поражение Петербургской Империи будет началом для 
России федеральной эры”». Але «нерозумна політика Тимчасового правительства, 
загальний розпад і анархія, нарешті большевизм з його погрозою всякому вже дер-
жавному існуванню» змусили Україну перейти до самостійності29. Єфремов сміливо 
протестував проти примусової унітарної політики керманичів Білого руху і вкотре 
цитував слова Костомарова і Герцена щодо права українців бути господарями на 
власній землі. Звертав увагу читачів на думки Володимира Короленка, висловлені 
на шпальтах «Южного края», щодо законного права окремих областей Росії жити та 
діяти, тяжіючи до власних центрів. В. Короленко, за словами С. Єфремова, був на 
той час єдиним праведником «в сучасному великодержавному Содомі». «Звичайно, 
це глас вопіющаго в пустині, як був колись ним і голос Герцена, як були раз у раз і 
наші перестороги. […] Буде те, що має бути. Один праведник Содому не врятує…»30. 
Як бачимо, в розумінні Єфремова були символічні постаті в російському визвольно-
му русі - М. Чернишевський, М. Бакунін, О. Герцен, В. Короленко - які відстоювали 
альтернативну імперії систему цінностей. 

Ремінісценції на тему «Герцен та Україна», «Герцен та федеративна ідея» зустрі-
чаємо згодом у працях українських авторів немарксистського спрямування. Так, за 
доби українізації одеський історик Олександер Рябінін-Скляревський у розвідці «З 
революційного українського руху 1860-х років. Гурток М. М. Левченка та «Колокол» 
Герцена» писав: «Згадаємо час, коли «Колокол» володів думками поступової інте-
лігенції, час, коли засланці Кирило-Методіївського братства, що страждали за ідеї 
Слов’янської федерації, повернулись і в Петербурзі готувались видавати «Основу». 
Коли Костомаров видав «Богдана Хмельницького» і студіював історичні документи 
минулого, що загальними рисами відбилось у статті Герцена - стаття Герцена ви-
кликала відповіді. Костомаров пише свій лист, але цей лист треба вважати за від-
повідь Громади». І далі: «З російської поступової інтелігенції тільки одна редакція 
«Современника» доросла до розуміння думки Герцена...»31.

У ювілейних нотатках на сторінках наукового часопису «Україна», що у 1943-
1953 рр. видавав у Франції Ілько Борщак, зазначалося: «Цього року минає 80-та 
річниця з дня смерти Олександра Івановича Герцена (псевдонім “Іскандер”, тобто 

“Олександер” в арабсько-перській мові), славного революційного письменника й пу-
бліциста, батька російського “народництва” (1870 р.), одного з вельми рідких росіян, 
що зрозумів українське питання. Отже, буде справедливо на сторінках українського 

28  Там само. С. 367-368.
29  Там само. С. 368. 
30  Там само. С. 368.
31  Рябінін-Скляревський О. З революційного українського руху 1860-х років. Гурток 

М.М. Левченка та «Колокол» Герцена. Ювілейний збірник на пошану академіка М. С. Грушевського: 
з нагоди шістьдесятої річниці життя та сороковин наукової діяльності. ВУАН. Київ, 1928. Т. 1. С. 
342-343.
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органу в Шевченкові дні нагадати думки Герцена про Україну, й це тим більше, 
що цей шляхетний росіянин ставився з великою прихильністю до кобзаря України, 
який, зі свого боку, глибоко шанував лондонського еміґранта»32.

Поет і публіцист Яр Славутич в журналі «Сучасність» 1961 р. писав, що «”Колокол” 
створив цілу епоху в російській політичній думці; він полонив симпатії революцій-
них демократів, формуючи їхні погляди на національні проблеми. […] Ми можемо з 
певністю припустити, що Герцен добре знав конституцію гетьмана Пилипа Орлика, 
написану і схвалену 1710 року… Герценове захоплення системою управління у за-
порожців гостро контрастує з його поглядами на російську імперію. Він не знаходить 
нічого кращого, як порівняти цю величезну тюрму народів до «Чінґіз-хана плюс те-
леграф». Далі Герцен викладає свої погляди на українсько-російські політичні взає-
мини у згоді з історичною дійсністю…» Узагальнюючи позицію Герцена щодо «укра-
їнського питання», Яр Славутич зауважив, що «соціялізм Герцена, як і всяка інша 
подібна доктрина … взагалі неприйнятна для українського народу», але Герценові 
універсальні ідеї «свободи, незалежности й поступу» прийнятні не тільки для укра-
їнців, а й для всього світу. «Сто років тому ці ідеї, добре відомі на Заході Європи, 
зробили революцію в думанні тогочасної російської інтеліґенції. Сподіваймося, що 
сьогочасна освічена верства в СРСР також піднесе голос за визволення націй, по-
неволених російсько-більшовицьким ладом»33. Надію на це представникам україн-
ської діаспори давала, ймовірно, недовгочасна хрущовська «відлига»…

Таким чином, вистраждані Герценом ідеали, такі, як свобода особистості, пра-
во на вільне життя та самостійний культурний розвиток кожного зі слов’янських 
народів, федералізм як альтернатива системі жорсткого централізму, широке міс-
цеве самоврядування, етичний соціалізм приваблювали до нього симпатії як Сергія 
Єфремова, так і його однодумців із середовища української розумової й політичної 
еліти. С. Єфремов пам’ятав завжди й про те, з яким пієтетом ставився до Герцена 
його «кумир» М. Драгоманов. Як свідчать проаналізовані тексти, Єфремов широко 
дивився на питання актуальності й затребуваності герценовської спадщини в кон-
тексті проблеми наступності поколінь, постійно покликався в своїх публіцистичних 
виступах на думки Герцена в національному, зокрема українському питанні, прово-
див паралелі між долями Герцена і Драгоманова, порівнював колізії російської ім-
перської дійсності ХІХ ст. із сучасною йому добою. В ювілейних посвятах, в дискусіях 
із опонентами, нарешті, в кризові хвилини української історії Єфремов апелював до 
авторитету Герцена в відстоюванні культурної й політичної окремішності України. 

5.2. віктор Обнінський як людина та громадський діяч
у сприйнятті Сергія Єфремова

Значну частину своїх творів Сергій Єфремов свідомо й цілеспрямовано друку-
вав російською мовою: згідно його власноручного спису праць, з 1895 по 1919 рр. це 
було не менше ніж 176 статей (із загальної кількості 956 позицій)34. У своїх стат-
тях, рецензіях, некрологах, присвячених діячам культури, літератури, політики, 
він ретельно фіксував вияви співчуття до «українського питання» та факти співп-

32  Герцен, Україна і Шевченко. Україна. 1950. Ч. 3. С. 183. 
33  Славутич Яр. Олександер Герцен та Україна. Сучасність. Мюнхен, 1961. Вересень. С. 55-68.
34  Спис праць С. О. Єфремова» за 1895 - 1919 рр. Записки Iсторико-Фiлологiчного Вiддiлу УАН. 

Кн. 2-3. К., 1920-1922. С. 48-92.
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раці на ґрунті реалізації проектів децентралізації Російської держави. Найбільш 
оптимальним варіантом для представників покоління 1890-х рр. уявлялась феде-
ративна модель. Як слушно твердить у своїй монографії І. Гирич, «федералізм було 
обрано українськими інтелектуалами як ідеальний рецепт еволюційного здобуття 
національного визволення. Самостійницька ідеологія не залишала платформи 
для компромісної домовленості з чисельно багаторазово більшою російською ін-
телігенцією. Остання ідею незалежності України відкидала вже на підсвідомому 
рівні, відмовлялася після такого посилання від будь-якого подальшого діалогу зі 
«зрадниками єдиного русского» народу. А діалог українцям був потрібний, щоб 
мати можливість накопичувати свої сили, збільшувати кількісно свої культурні й 
громадські кадри»35.

Праця С. Єфремова «Проти течії (Пам’яті В. П. Обнінського)», вміщена у 1916 
р. у 5-6-й книжці російського ліберально-народницького часопису історії й історії 
літератури «Голос минувшего» (за редагуванням С. Мельгунова й В. Семевського), 
займає особливе місце в публіцистичному доробку журналіста36. По-перше, голов-
ний її герой - громадський діяч, який мріяв про перетворення централізованої 
поліетнічної держави на федерацію вільних та рівних народів. По-друге, Віктор 
Петрович Обнінський37 був одним із нечисленних представників російської інте-
лігенції, що за власною ініціативою висловлював готовність до конструктивного 
порозуміння з лідерами ТУП щодо «українського питання». По-третє, єфремовська 
стаття була написана в третій рік світового лихоліття, в умовах посилення еконо-
мічної й політичної кризи в Російській державі, руйнування традиційної моралі 
аграрно-індустріального суспільства, в умовах, коли під тиском важких обставин 
війни і людських втрат неймовірний психологічний стрес ставав нормою життя, а 
публічні інтелектуали усе більше замислювались щодо потреби переоцінки полі-
тичних цінностей... І деякі з них, зокрема В. П. Обнінський, усе більше схилялись 
до думки, що дійсно треба йти «проти течії», наполягати на негайних реформах як 
єдиному засобі запобігання революційного вибуху мас…  С. Єфремов, висловлюю-
чи одночасно щирий сум з приводу втрати однодумця й прихильника українства, 
нагадував у своєму тексті про вічні цінності, про пріоритет моралі й правди в гро-
мадських справах.

Вважаємо за потрібне навести короткі біографічні відомості про героя єфре-
мовського нарису. Віктор Петрович Обнінський (1867-1916) походив із шляхет-
ської родини, що мала польсько-литовське коріння. Народився в Калузькій губер-
нії у сім’ї юриста Петра Наркізовича Обнінського - відомого діяча доби «Великих 
реформ». Віктор Петрович уславився як активний земський та громадсько-політич-
ний діяч, член «Союзу визволення» (1903-1905 рр.) та конституційно-демократич-
ної партії (партії Народної свободи) (з 1905 р.), один із засновників її Калузького 
губернського комітету, член ЦК (1916 р.). Як представник лівої течії в партії, відсто-

35  Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ - початок ХХ ст.). 
С. 278.

36  Стаття С. Єфремова передрукована з відповідними коментарями: Іваницька С. Г. Праця 
Сергія Єфремова «Против течения (Памяти В. П. Обнинского)» як документ доби. Наукові праці істо-
ричного факультету Запорізького національного університету. 2014. Вип. 41. C. 207-217. 

37  У 1916 р. з’явились наступні публікації про покійного: Шаховской Д. И. Виктор Петрович 
Обнинский: (ум. 20 марта 1916 г.). К 10-летию 1-ой Государственной Думы: Сб. статей перво-
думцев. Петербург, 1916. С. 211-216; Штейнгель Ф. Р. Памяти В. П. Обнинского. К 10 -летию 1-ой 
Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Петербург, 1916. С. 216-217; Попов И. И. Виктор 
Петрович Обнинский. Известия Литературно-художественного кружка. Вып. 14-15. Москва, 1916. 
С. 30-32.
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ював гасла демократичної республіки й радикальної земельної реформи38. Депутат 
Першої Державної Думи, член фракції «автономістів-федералістів», що відстоюва-
ла проекти децентралізації країни на засадах автономії окремих народів і областей. 
За підписання Виборзької відозви засуджений до 3-х місяців в’язниці, позбавлений 
виборчого права і права обіймати виборні посади. Впливовий масон (з 1906 р.). У 
1909 р - співзасновник і голова «Товариства єднання народів Росії», ініціатор видан-
ня часопису «Народы и области» (М., 1914; вийшло 8 чисел). Редактор та співупо-
рядник збірників на вшанування пам’яті С. Муромцева, Л. Толстого, Г. Джаншиєва, 
ювілейного видання до 10-річчя Першої Державної Думи. Автор книжок, що отри-
мали широкий розголос серед сучасників - «Полгода русской революции. Сборник 
материалов по истории русской революции (октябрь 1905 - апрель 1906 гг.). Вып. 1» 
(М., 1906), «Летопись русской революции Ч.3. Дума и революция: Вып. 1. Меры 
против печати. Тюрьма и ссылка. Карательные экспедиции. Смертные казни. - 
Хроника: Апрель - июль 1906 г.» (1907), «Новый строй. Ч. 1-2» (1911), «Последний 
самодержец. Очерк жизни и царствования императора России Николая II» (Берлін, 
1912). Автор щоденника «Девяносто дней в одиночном заключении. Тюремные за-
метки» (М., 1917) 39.

У 1910-1911 рр. В. П. Обнінський приїздив до Києва для переговорів з керів-
ництвом ТУП щодо відновлення діяльності САФ40. Брав участь у конференції КДП 
6-8 червня 1915 р., де гаряче дебатувалося «українське питання». Наприкінці 1915 
- на початку 1916 рр. критикував ЦК конституційно-демократичної партії та його 
лідера П. М. Мілюкова, звинувативши останнього в «самодержавному» керівництві 
партією; вимагав, щоб конституційні демократи вийшли з Прогресивного блоку і 
зробили кроки до зближення з трудовиками і меншовиками-оборонцями41. 

З осені 1914 до квітня 1915 р. Обнінський - військовий кореспондент на 
Південно-Західному фронті. На підставі власних вражень і документів напи-
сав книгу «Галицийская кампания 1914-1915 годы» (лишилась у рукопису). 
Організатор і керівник відділу допомоги військовополоненим при Головному коміте-
ті Всеросійського земського союзу. Видав брошуру «В плену: О помощи находящим-
ся в плену русским солдатам» (М., 1916). На користь діяльності В. П. Обнінського 
свідчить кількість отриманих ним від військовополонених листів з висловленням 
подяки (напередодні його смерті таких листів було 120, а в день смерті - 97)42. 

38  Див.: Обнинский В. П. Первая Дума и правительство в вопросе о земле. К 10-летию 1-ой 
Государственной Думы: Сб. статей перводумцев. Петербург, 1916. С. 67-75.

39  Докладніше: Волобуев О. В. Обнинский Виктор Петрович. Политические партии России. 
Конец XIX - первая треть XX века: Энциклопедия. Москва : РОССПЭН, 1996. С. 407-408; Васильева З. В. 
Обнинские в общественной и культурной жизни России второй половины XIX - нач. XX в. Труды регио-
нального конкурса научных проектов в области гуманитарных наук. Калуга, 2003. Вып. 4. С. 119-120; 
Свиридова Т. А. В. П. Обнинский: хроника жизни. Новейшая история Отечества XX-XXI вв.: Сб. науч. 
тр. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2006. Вып. 1. С. 324-328; Волобуев О. В. Обнинский Виктор Петрович. 
Государственная дума Российской империи: 1906-1917 / Науч. ред.: Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, 
И. С. Ряховская. Москва : РОССПЭН, 2008. С. 421-422; Суханова О. Н. Гласный Калужского земства 
В. П. Обнинский. URL: http: //www.ukrnauka.ru/DN/28-03-2012 A4 tom-54.pdf. Дни науки; Филимонов 
В. Болело сердце за людей. URL: http://www.vest-news.ru/new.php?id=2054

40  «… левый кадет В. П. Обнинский к тому же был одним из инициаторов и ревностных участ-
ников организации автономистов-федералистов, расходясь на этой почве с официальной линией своей 
партии», - так коментує цей факт біографії сучасний російський історик (Михутина И. В. Украинский 
вопрос в России (конец XIX - начало XX века). С. 122).

41  Михутина И. В. Украинский вопрос в России (конец XIX - начало XX века). Москва : Институт 
славяноведения РАН, 2003. С. 115, 122, 131, 205, 218; Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917 рр.) / 
Передмова та примітки: Тетяна Осташко. Київ : Темпора, 2011. С. 144-145, 211, 273.

42  В плену: о помощи находящимся в плену русским солдатам / составил В. П. Обнинский, за-
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Є. Чикаленко в листі до Єфремова 26 березня 1916 р. розпитував про причину, 
яка викликала самогубство Обнінського43. У відповіді 28 березня Єфремов писав: 
«Що таке сталося з Обнинським - рішуче не розумію: того самого дня, як він застре-
лився, я мав од його листа: писав про наш приїзд до Москви, умовлялися про всякі 
справи… Звичайно, що ми могли б постигнути тільки на похорон, та й то опізнился 
б. Отже, поїздка не склалася. Якась, певне, особиста драма. А шкода ще й велика 
для нас: це може єдиний був справжній наш приятель серед великоросів»44. Сам 
Віктор Петрович своє рішення піти з життя пояснив у прощальних листах важким 
душевним станом.

У березні 1916 р. у зверненні до ЦК КДП С. Єфремов, В. Прокопович, 
А. Ніковський від імені ТУП писали про небіжчика як «піонера федералізму», який 
своїм поступуванням значно випередив традиційно-неприхильну щодо «україн-
ського питання» позицію російського суспільства. Як свідчать наведені вище факти 
біографії, В. П. Обнінський значну частину свого життя дійсно йшов «проти течії» 
- в земській діяльності, в партійних структурах, в міжпартійних асоціаціях, в жур-
налістській творчості... «Проти течії» йшов він, і намагаючись (майже безнадійно) 
«розхитати» імперсько-централістичний менталітет російського політичного соціу-
му.

Відтворюючи в своїй пам’яті образ небіжчика, С. Єфремов писав, що була 
це «велика і хороша людина, так необхідна саме зараз у часи панування фрази 
і пози, красивих слів і ницих вчинків»45, простежував процес перетворення його 
з «областника на федераліста»46, нагадав про репутацію Обнінського як «щирого 
друга недержавних народностей»47, згадував про накреслені ним «плани, розра-
ховані до дрібниць, дбайливість про чужі інтереси і ту тонку уважність, яка була 
так характерна для Віктора Петровича в ділових відносинах»48, відзначив власти-
ву йому «чарівливість ... особливої витонченості»49, назвав «благородним лицарем, 
справжнім романтиком національного питання серед російського суспільства», що 
«повинен був відчувати себе до певної міри самотнім навіть у близькому середови-
щі, що все ж таки було занадто далеким від предмету його захоплення. Позиція 
Обнінського в національному питанні значно випереджала позицію тих «реальних 
політиків» навіть із прогресивного табору, які ніяк ще не можуть звільнитися від 
ведующий Отделом помощи военнопленным при Главном комитете Всероссийского земского союза; 
Всероссийский земский союз. Москва: Главный комитет, 1916. 20 с. «Началась война и В. П. Обнинский 
забракованный вследствие глухоты, как офицер, едет уполномоченным в Галицию, много работает 
на фронте, а затем заведует созданным при Земском Союзе, по его инициативе, отделом помощи во-
еннопленным. Насколько была плодотворна деятельность В. П. Обнинского в этом направлении, по-
казывало число получаемых им от военнопленных писем с выражением благодарности: накануне его 
кончины таких писем было получено 120, а в день смерти - 97. В.П. Обнинский не любил ничего де-
лать вполовину. Он весь кипел неутомимой энергией и при том отличался большой терпимостью к 
мнению других, мягкостью и сердечностью отношений. Но эти терпимость и мягкость совершенно не 
отражалась на стойкости его убеждений и той твердости, с какой он умел отстаивать свои убеждения. В 
лице В. П. Обнинского страна потеряла одного из лучших своих граждан, незаменимого политического 
деятеля, крупного публіциста», - писав у посвяті І. І. Попов, що добре знав Віктора Петровича як ви-
датного громадського діяча (Див.: Попов И. И. Виктор Петрович Обнинский. Известия Литературно-
художественного кружка. Вып. 14-15. М., 1916. С. 30-32).

43  Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування, 1903-1928 роки. С. 160.
44  Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування, 1903-1928 роки. С, 161.
45  Ефремов С. Против течения. Памяти В. П. Обнинского. Голос минувшего. 1916. Кн. 5-6. С. 150.
46  Там само. С. 143-144.
47  Там само. С. 147.
48  Там само. С. 139.
49  Там само. С. 139.
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звички поділу націй на великі і малі, ті, які потребують особливого заступництва і 
такі, які ще «можуть почекати». Він не розумів такої черги ... »50. Єфремов захоплю-
вався абсолютною щирістю Обнінського щодо розуміння «українського питання» у 
сенсі його позитивного вирішення, підкреслював, що саме тут «випробовується міц-
ність неупередженості, щирості й послідовності. Скільки зустрічається російських 
діячів, для яких це випробування виявляється фатальним, і які, приймаючи фор-
мулу «національного самовизначення» для всіх народностей Росії, зараз же недвоз-
начно виявляють своє «національне обличчя», як тільки справа торкнеться україн-
ського питання! …»51.

Сергій Олександрович пригадав перший приїзд Обнінського до Києва на-
прикінці 1909 р. (швидше за все, це відбулось на початку 1910 р.) та зустріч його 
з представниками поступової київської інтелігенції на квартирі кадета Івана 
Миколайовича Полторацького, розповів про плани й наміри щодо видання часопи-
су «Народы и Области»52.

Фатальний крок Обнінського здавався вихованому в священицькій родині 
Єфремову незбагненним у повній мірі. він намагався його пояснити раціональ-
ними обставинами, впливом суспільної кризи 1915-1916 рр. Єфремов припускав, 
що важким моральним ударом для Обнінського, який у початковий період війни 
відстоював позиції «оборончества», мало стати розчарування в «визвольній» місії 
російської армії в Східній Галичині, усвідомлення розбіжності задекларованих 
Антантою цілей «Великої європйської війни» (зокрема, право самовизначення «ма-
лих народів») і реальних катастрофічних наслідків світового лихоліття. «Невже та 
«серцева туга», про яку писав покійний в передсмертних своїх листах і яка, без сум-
ніву, є лише відлунням нашої навіженої дійсності - невже вона може розтрощити 
навіть такий високий зразок моральної витримки, енергії і стійкості, яким також, 
безсумнівно, був покійний? Невже майбутнє настільки темне, що навіть досвідчені 
керівники, такі, що переконано вірять у свою справу, працівники цього майбутньо-
го, втомлюються в марних зусиллях розгледіти його обриси за суцільною завісою 
темного теперішнього? … Моторошні питання, що багатьох бентежать своєю, ма-
буть, безвихіддю, нещадністю і наготою відчайдушної постановки, яка пролунала в 
пострілі 20-го березня, що забрав одне з кращих життів нашого часу ... »53. Водночас 
Єфремов свідчив, що зовні «Віктор Петрович здавався абсолютно поглинутим своєю 
звичайною діяльністю, але десь, на споді душі, вже утворилася тріщина, гризла 
гнітюча порожнеча і серцева туга, яка і призвела до фатальної розв’язки…»54.

Висловлювання Єфремова щодо провідної ролі Обнінського в відродженні 
САФ та діях щодо порозуміння в середовищі опозиції підтверджується інформацією 
з інших джерел. Так, на допиті в ОДПУ 29 грудня 1929 р.55 Єфремов свідчив про 

50  Там само. С. 150-151.
51  Там само. С. 144.
52  Там само. С. 147-148. С. Єфремов у листі до Є. Чикаленка 10 жовтня 1924 р., коли уточню-

вав окремі проблемні сюжети у споминах Євгена Харлампійовича, писав: «Орган Обнинського звавсь 
«Національныя Проблеми». Розмови про його провадились дуже довго, але справді почав він виходити 
вже під час війни: ч. 1-ше вийшло в травні, а останнє - 4-те - в вересні 1915 р.» (Див.:  Міяковський В. 
Листи С. О. Єфремова до Є. X. Чикаленка (редакція М. Антоновича). Український історик. Нью-Йорк; 
Торонто; Мюнхен, 1974. Ч. 1-3 (41-43). С. 193.)

53  Ефремов С. Против течения. Памяти В. П. Обнинского. С. 138. С. Петлюра у статті «Памяти 
В.П. Обнинского» писав, що трагедія сталася «от сердечной тоски» (Украинская жизнь. 1916. Кн. 3. С. 
54).

54  Ефремов С. Против течения. Памяти В. П. Обнинского. С. 150.
55  Протокол вперше був опублікований Сергієм Білоконем в «Народній газеті», №№ 16-17, 1995 р.



455455455

5.2. Віктор Обнінський як людина та громадський діяч у сприйнятті С. Єфремова

те, що в 1910-ті рр. заходи щодо вирішення національного питання в Російській 
державі були пов’язані з активізацією масонського руху: «Київські ложі одводили 
чимало місця спеціяльно українській справі, до того часу взагалі нехтуваній серед 
російського громадянства, і цим дуже допомогли тому контакту, що встановився 
в Київі між українським і російським громадянством, їх спільним політичним ви-
ступам, як од під час виборів і взагалі поширенню українських домаганнів, попу-
ляризації лозунгів федерації й автономії серед російського громадянства. З дору-
чення й за допомогою брацтва один з його членів, В. П. Обнинський, спеціяльно 
взявся до поновлення колишнього союзу автономістів-федералістів і чимало зро-
бив для популяризації ідей федералізму (видання журналу «Народы и области» в 
Москві)»56. Єфремов також згадав про зустріч із Обнінським на масонському кон-
венті в Петербурзі наприкінці 1914 р., під час Першої світової війни57.

У добу змагань за українську політичну окремішність (спочатку відстоюючи 
національно-територіальну автономію у складі Російської федеративної республі-
ки, в подальшому - статус суверенної держави) Єфремов знову вважав за потріб-
не пригадати практичні кроки В. П. Обнінського в національному питанні. Так, у 
квітні 1917 р. у статті «До питання про автономію» публіцист розповів історію ство-
рення й функціонування «Союзу автономістів-федералістів» (САФ), заснованого у 
Першій Державній Думі з депутатів од «недержавних націй Росії та деяких облас-
тей, в яких живі були федералістичні традиції». Окреслив роль В. П. Обнінського 
в відновленні його діяльності, пригадав візит до Києва 1910 р., щоб «тут, у цен-
трі федералістичного руху й традицій» порадитися з українцями про відновлен-
ня «Союзу». Єфремов розповів про подорожі Обнінського з організаційними за-
вданнями у Білорусь, Литву, на Кавказ, що у 1912 р. сприяло відродженню САФ. 
Московський з’їзд 1913 р. схвалив платформу, обрав ЦК Союзу та визнав потребу 
видання свого друкованого органу, яким згодом став журнал «Народы и области». 
На початку 1916 р. у Петербурзі відбулась спеціальна нарада з представників різ-
них націй, на весну був призначений новий з’їзд автономістів-федералістів. «Нагла 
смерть Обнинського - йому доручено було організаційні заходи - саме перед при-
значеним часом розбила ці плани, й з’їзд не одбувся, хоча зносини між недержав-
ними національностями й не поривалися»58. У статті від 8 вересня 1917 р. з приводу 
«з’їзду народів» у Києві С. Єфремов принагідно згадав, як «благородний борець за 
федеративний лад у Росії, В. П. Обнинський, на Україну, до Києва приїхав, розпо-
чинаючи свою велику роботу для об’єднання народів напередодні волі»59.

Вітаючи схвалення Установчими зборами принципу федералізації Російської 
держави (січень 1918 р.), С. Єфремов акцентував, що «це показує, який величез-
ний поступ зробила в Росії федеративна ідея. До революції вона була ледве-ледве 
тліла і, напр., Союз автономістів-федералістів найменше членів мав якраз серед 
великоросів, не вважаючи на всю енергічну і самоотвержену пропаганду небіжчика 
Обнинського…»60.

56  Свідчення С. О. Єфремова для ОҐПУ. Публікація Л. Портнової. Примітки Л. Портнової та 
В. Пономарьова. «Ї»: незалежний культурологічний часопис. 2009. № 54: Вільні Мулярі. Масони. URL: 
http://www.ji.lviv.ua/n54texts/jefremov2.htm.

57  Там само.
58  Єфремов С. До питання про автономію / Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-

1920 рр.). Т. 1. С. 59.
59  Єфремов С. До вільної спілки вільних народів / Єфремов С. Публіцистика революційної доби 

(1917-1920 рр.). Т. 1. С. 284.
60  Єфремов С. Установча рада і федерація / Єфремов С. Публіцистика революційної доби 

(1917-1920 рр.). Т. 1. С. 431.
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Розділ V. Моделювання «ідеальних постатей» росіян із опозиційного середовища

У серії статей «Серед темних людей» («Нова рада», вересень 1918) Єфремов 
використовував образ Обнінського як узагальнений символ борця за права «недер-
жавних народів», одночасно закликаючи до диференційованого підходу в сприй-
нятті російського культурного надбання61. У статті «Образи і луб’я» («Нова рада», 
20-21 вересня 1918 р.) Єфремов переадресовував читача до названого вище твору й 
поглиблював тезу щодо «двох культур»: «В усякому разі, межі для полеміки у мене 
поставлені були виразно: є добрі, є й лихі сторони російської культури; добрі ми 
приймаємо, щоб у національних формах передати своєму народові; лихі одкидаємо: 
Щедрина й Обнинського шукаємо, з Каменським і Струве боремося»62.

Таким чином, зауважимо, що за композицією, стилістикою, провідними іде-
ями й ключовими висновками твір С. Єфремова «Проти течії» з впевненістю мож-
на вважати аутентичним «документом доби» -  виру світової війни та назрівання 
національно-демократичної революції. У публіцистиці 1917-1918 рр. С. Єфремов 
поглибив образ свого героя, атестував Обнінського як видатну громадську постать, 
«ідеального» представника російської інтелігенції, одного з небагатьох діячів з її 
середовища, що не лише відстоював ліберально-демократичні цінності, але й послі-
довно сприяв визвольним змаганням «малих» і «недержавних» народів Російської 
імперії в останнє десятиріччя її існування.

Отже, і О. Герцен, і В. Обнінський постають в уяві Єфремова-публіциста як об-
рази «ідеальних великоросів» (хоча, строго кажучи, ні один із них не був таким в ет-
нічному сенсі), які не вагаючись йшли «проти течії» і торували свій власний шлях у 
російському визвольному русі. Перший був передусім філософом і політичним мис-
лителем, надзвичайно обдарованим публіцистом і мемуаристом, другий - людиною 
практичного складу, хоча й такою, що мала літературний хист. Перший малював у 
своїх статтях ідеальну модель стосунків народів Російської імперії (яка, щоправда, 
для реалізації цього «проекту майбутнього» мала перестати бути імперією в класич-
ному сенсі). Другий - робив реальні, енергійні й нетипові для правовірного кадета 
кроки, щоб таку модель реалізувати. Перший для Єфремова був людиною, яку він 
міг знати лише з книжок і споминів сучасників. Другий - то був добрий знайомий, 
однодумець, товариш у спільних організаційно-політичних заходах і союзах (САФ, 
масонство, наради між кадетами й тупівцями). В обох випадках Єфремов підкрес-
лював, що такі люди в імперії Романових були винятками. І, як свідчить його пу-
бліцистичний доробок революційної доби, не втомлювався нагадувати про них у 
статтях і полеміці з «типовими» носіями імперського менталітету.

61  Єфремов С. Серед темних людей / Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 
рр.). Т. 2. С. 184-185.

62  Єфремов С. Образи і луб’я / Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.). Т. 
2. С. 195.
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Розділ VІ. Публіцистика Сергія Єфремова на шпальтах «Книгаря» (1917-1920 роки)

6.1. Питання біографіки та видання
 популярних життєписів

Останнім часом фахівці наголошують на необхідності дослідження проблем біо-
графіки у всіх її жанрах, формах і проявах у культурному, духовному та інформацій-
ному просторі України1. Автори звертають увагу на те, що біографіка, яка традиційно 
належала в Україні до сфери елітарної науки й культури - академічної й університет-
ської, письменницької - до діяльності провідних журналів і видавництв, «у наш час 
дедалі більшою мірою переходить до поля тяжіння масової інформаційної культури, 
до царини ненаукового, прикладного, розважального знання. Нині ця сфера активно 
експлуатується бізнесом і політиками, вона стала об’єктом значних зовнішніх інфор-
маційних впливів. У ній з’явилося багато політично заангажованого, сенсаційного, 
навіть скандального. Прикро, що за таких умов вітчизняна академічна й універси-
тетська біографіка залишається непорушно елітарною, створюється вузьким колом і 
працює на вузьке коло, мало впливає на піднесення історичної і національної свідо-
мості українців» 2. Зазначимо, що стосовно терміну «біографіка» в літературі спостері-
гаються певні дискусійні моменти. Так, В. С. Чишко розумів під «біографікою» галузь 
історичної науки, що «охоплює не лише власне біографію особистості як окремий вид 
наукової та художньої творчості, а й всю сукупність джерел, біографічних досліджень 
та різновидову біографічну продукцію»3. З’ясовуючи значення термінів «біографіка» 
та «біографістика», В. Попик у своїй монографії зазначає, що «термін «біографіка», 
по суті, є тотожним широко вживаному у світі англомовному «біографія» (Biography), 
який охоплює, у найрізноманітніших виявах, усю багатовимірну сферу літературної 
і дослідницької біографічної творчості, видання біографічного жанру, у тому числі 
публіцистичну та науково-популярну біографії, видавничо-інформаційну практику, 
а також саму науку про біографічні дослідження. […] «Біографіку» ми розглядаємо 
як сферу наукової і літературної творчості, видавничо-інформаційної роботи, части-
ну вітчизняної гуманітарної культури»4. Під біографікою також розуміють «мистецтво 
описувати життя», вживаючи як синонім поняття «біографістика»5. Усталеним і добре 
обґрунтованим є цей термін у російській історіографії6. 

Залюднення й «заземлення» історико-культурного і мистецтвознавчого про-
стору України ХІХ-ХХ ст. шляхом поєднання наукових біографій чільних діячів 
громадського, культурного, наукового життя, з описом пам’ятних місць їхньої жит-

1  Див.: Демченко Т., Іваницька С. Біографіка на сторінках часопису «Пам’ятки України: історія та культу-
ра» (2011-2015 роки). Сіверянський літопис. 2016. № 4. С. 203-216; Буряк Л.  «Джерела української біографісти-
ки» - серійне видання Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 
Українська біографістика. 2016. Вип. 14. С. 359-363; Її ж. Казус біографії як поштовх до нових досліджень (розду-
ми з приводу творчої зустрічі з Петром Кралюком в Інституті біографічних досліджень). Українська біографісти-
ка. 2017. Вип. 15. С. 342-349.

2  Любовець Н., Попик В. Біографіка в сучасному інформаційному просторі. Бібліотечний віс-
ник. 2011. № 6. С. 52.

3  Чишко В. С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України. Київ : 
БМТ, 1996. С. 6-7.

4  Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучас-
ний стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія. Київ : НБУВ, 2013. С. 43-44.

5  Див.: Ляшко С. М. Українські біографічні довідкові видання ХІХ-ХХ ст.: історичні та теорети-
ко-методичні засади. Запоріжжя: Дике поле, 2010. С. 268.

6  Беленький И. Л. Биографика / Отечественная история: энциклопедия: в 5 т. М.: БРЭ, 
1994. Т. 1. С. 233-234; Некрасова Н. В. Биографика / Теория и методология исторической науки. 
Терминологический словарь / отв. ред. А.О. Чубарьян; РАН. Ин-т всеобщей ист. М.: Аквилон, 2014. С. 
31-33; Петровская И. Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение источников биографических сведе-
ний о деятелях России 1801-1917 годов. Изд. 2-е. Санкт-петербург : Logos, 2010. 384 с.
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тєдіяльності, що збереглися в тому чи іншому населеному пункті, із залученням 
засобів візуалізації, є найбільш перспективним шляхом для популяризації куль-
турної спадщини українського народу й виховання патріотизму7. 

Авторка монографії разом із чернігівським істориком Т. Демченко археогра-
фічно опрацювали й залучили до наукового історико-біографічного вжитку пу-
блікації С. Єфремова 1917-1920 рр. на шпальтах критично-бібліографічного мі-
сячника «Книгарь: літопис українського письменства»8. Показово, що згадки про 
співпрацю в «Книгарі» не полишали С. Єфремова ніколи. Так, у його потаємному 
«Щоденнику» знаходимо запис від 3 лютого 1926 р., де йдеться про пам’ятну подію, 
пов’язану з колективом авторів, згуртованим навколо «Книгаря»: 

«Принесено мені уривок з того збірника, що в 1920-му році прихильні мені люде 
хотіли були видати на спомин про мій ювілей. Власне, це - кілька промов, сказа-
них за столом 11 березня. Я переглянув їх тепер. I глибоко з[во]рушили вони мене, 
розхвилювали. Половини з тих промовців уже нема. Стебницький... Саліковський... 
Присяжнюк... “А те далече...” поневіряються десь по світах... I так яскраво встав перед 
мене той вечір […] I поза всім ювілейним гіперболізмом все ж почувалося щось єдине, 
що нас, різних і далеких людей, в’язало тісно в один шар... Дорогі для мене ці уривки, 
ці замогильні автографи близьких хороших людей, - в цьому вбогому вигляді навіть 
дорожчі, ніж були б вони пов’язані в пишну книгу... Хай лишаються пам’яткою хоро-
шого горіння, заставою, що не перегоріло воно до краю»9. 

Такою пам’яткою «хорошого горіння» були й лишаються єфремовські тексти з 
«Книгаря», які в чималій мірі відбивають у полемічному ракурсі питання культу-
ротворення, книжкової культури, біографіки, створення науково-популярних жит-
тєписів, перевидання класичної спадщини.

Як уже згадувалося, за доби Української національно-демократичної револю-
ції 1917-1921 рр. С. Єфремов перебував серед її політичного провіду. Невипадково 
більш ніж через сорок років, намагаючись перебувати на ґрунті об’єктивності в 
інтерпретації подій, Олександр Шульгин свідчив: 

«Не можу не згадати зовсім виключної постаті Сергія Олександровича Єфремова, 
що був моїм політичним патроном і великим другом, до якого я мав і маю незмірний 
пієтет. Не дивлячись на свою скромність, не дивлячись на те, що він не був добрим 
промовцем (а в ті часи уміння говорити відогравало колосальну ролю), він був часто 
дорадником в найважливіших справах і з ним не могли не рахуватися ні Винниченко, 
ні навіть Грушевський. Його зовнішня сила, це було перо, яким він так блискуче воло-
дів, та газета «Нова Рада», що у 1917 р. відогравала величезну ролю. А його внутрішня 
сила - це моральна бездоганність і глибокий, але критичний патріотизм. […] Чим далі, 
тим більше зростала його постать. Цей “лицар безстрашний” виявляв свою незвичай-
ну мужність під час першої большевицької окупації в Києві у 1918 р., коли разом з 
А. Ніковським (і певно П. Тичиною) щодня приходив до редакції «Нової Ради» і писав 
свої гострі, сміливі статті. Він написав свого знаменитого листа до сина Коцюбинського, 

7  Див.: Іваницька С. Постаті модерної доби на сторінках часопису «Пам’ятки України: 
історія та культура» (2009-2015). Олександр Рибалко і суспільно-культурне життя України: 
Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд.: І. Гирич і К. Рибалко. Київ : Колофон, 
2016. С. 129-130.

8  Див.: Єфремов С. Публіцистика в «Книгарі» доби війни та революції (1917-1920) / Упорядкування, 
вступні статті, примітки С. Г. Іваницька, Т. П. Демченко. Херсон: Гельветика, 2018. 304 с.

9  Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. Київ : Газета «Рада», 1997. (Б-ка газети «Рада». Мемуари). 
С. 337.
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тоді військового комісара Українського Радянського Уряду. І цей уряд не зважився 
його торкнути… Ставши академіком, створивши велику кількість багатоцінних ви-
дань, він під большевиками зробився незаперечним лідером всього українського руху, 
головою Союзу Визволення України; головним обвинуваченим на ганебному процесі, 
де він так мужньо поводився, взявши всю «вину» на себе, бажаючи (даремно!) врятува-
ти тисячі молодих своїх прихильників»10.

«Книгарь: літопис українського письменства» виходив із вересня 1917 р. до 
березня 1920 р. у Києві у видавництві «Час», за редагуванням спочатку Василя 
Короліва-Старого (1917, ч. 1 - 1919, ч. 18), а далі Миколи Зерова (1919, ч. 19 - 1920, 
ч. 1-3). Усього побачило світ 31 число. За задумом редакції часопис повинен був 
виходити щомісяця, проте з різних причин іноді з’являвся раз на два місяці (№ 12-
13 за 1918 р., № 23-24, № 25-26 за 1919 р.), а в 1920 р. - раз на три місяці (№ 29-31). 
До роботи було залучено понад 500 критиків11. Сучасники-ентузіасти вітали появу 
часопису про книги. Редактор газети «Нова Рада» А. В. Ніковський відгукнувся 
схвальною рецензією на появу першого номера «літопису українського письмен-
ства»: «Можна бути впевненим, що видання це згодом поширюватиметься, бо ж 
не може того бути, щоб наша книжка впала, нехай на місце теперішнім метели-
кам, політичним брошурам, агітаційним листкам прийде інша книжка - шкоди 
не буде. Навпаки буде щось краще і замість того, щоб на всі гласи вопіять про 
автономію України, час вже автономній Україні дати добірне, культурне читан-
ня»12. Знавець історії та ресурсів національної преси, Аркадій Животко писав, що 
згодом «…журнал цей розгорнувся в книголюбський орган ширшого характеру. 
Крім широко поставленого відділу “Критики і бібліографії”, на його сторінках з’яв-
ляється довга низка цінних статей на теми книгознавства, журналістики і літе-
ратури»13. В оприлюдненій майже чверть століття тому статті Ярослав Дашкевич 

10  Шульгин О. Михайло Сергійович Грушевський - як політик і людина. З циклу: Головні постаті 
нашого державного будівництва у 1917 р. Збірник на пошану Олександра Шульгина (1889-1960) / Ред. 
В. Янів. Париж; Мюнхен: [б. в.], 1969 (Друк. «Logos»). (Праці іст.-філософ. секції. Записки НТШ; т. 186). 
С. 144-145.

11  Процес видання й тематика часопису висвітлюється в працях сучасних авторів: Королевич Н., 
Лазебний Л. «Книгарь» через сімдесят років. Книжник. 1990. № 4. С. 39-48; Дашкевич Я. «Книгарь» - 
журнал епохи революцій та контрреволюцій. Україна. Наука і культура. Київ, 1991. Вип. 25. С. 26-44; 
Чорній В. В. Журнал «Книгарь» (1917-1920) як джерело до бібліографії української книги. Записки 
Львівської наук. бібліотеки ім. В. Стефаника. Львів, 1995. Вип. 3. С. 107-115; Петров С. Так народжу-
вався часопис «Книгар». Друкарство. 2001. № 1. С. 4-6; Олійник В. Публікації Сергія Єфремова у жур-
налі «Книгарь» 1917-1918 років. Журналістика: наук. зб. Київ : Вид-во Інституту журналістики, 2003. 
Вип. 2. С. 155-159; Дроздова О. Часопис «Книгарь» (Київ, 1917-1920 рр.): огляд матеріалів до історії 
та бібліографії української преси. Збірник праць Наук.-дослід. центру періодики: зб. наук. ст. Вип. 13. 
Львів, 2005. С. 20-32; Гринівський Т. С. Часопис «Книгарь» як осередок вивчення видавничої справи в 
Україні періоду визвольних змагань (1917-1920 рр.): автореф. дис. ... канд. наук: 27.00.05. Київ, 2008. 20 
с.; Гринівський Т. Рецензія як основний жанр на сторінках часопису «Книгарь». Вісник Київського на-
ціонального університету ім. Т. Шевченка. Київ: КНУ, 2010. Вип. 17: Журналістика. С. 25-26; Борець 
А. Утвердження ідеї державної незалежності України на сторінках журналу «Книгар» (1917-1921). 
Журналістика: наук. зб. 2008. Вип. 7 (32) С. 162-169; Потапчук Т. В. Рецепція української класичної 
літератури на сторінках тижневика «Книгар» 20-х років ХХ століття. Вісник Житомир. держ. ун-ту 
ім. І. Франка. 2008. Вип. 40. С. 220-223; Демченко Т., Іваницька С. Публіцистика Сергія Єфремова на 
шпаьтах «Книгаря» (1917-1920 роки) / Єфремов С. Публіцистика в «Книгарі» доби війни та революції 
(1917-1920) / Упоряд., вступні статті, іменний покажчик - С. Г. Іваницька, Т. П. Демченко. Херсон: ви-
давничий дім «Гельветика», 2018. С. 31-77. Нещодавно видано путівник по змісту: Ільницька Л., Хміль 
О. Журнал «Книгарь»: літопис українського письменства (1917 - 1920): системат. покажч. змісту. Львів 
: Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2016. 393 с.

12  Цит. за: Рудий Г. Розвиток видавничої справи за доби Центральної Ради й Української держа-
ви (за матеріалами української преси 1917-1918 рр.). Спеціальні істор. дисципліни: питання теорії 
та методики: зб. наук. праць. Київ, 2005. Вип. 12: у 2-х ч. Ч. 2. С. 315-316.

13  Животко А. П. Історія української преси / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. 
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наголошував: «Журнал, що виник у Києві часів Центральної Ради, перетривав ві-
сім різних властей. Від початку до кінця він стояв на точці зору незалежного роз-
витку української культури»14. Відомий фахівець з історії слов’янських літератур 
Микола Неврлий, висвітлюючи культурну ситуацію в Україні революційної доби, 
відзначав: «З найповажніших журналів, що їх видавали “попутники”, треба згада-
ти київський “Книгар” (1917-1920), що його редагували М. Зеров і В. Королів. Він 
відзначався високим літературознавчим рівнем, реагував на поточну літературну 
продукцію, а в розділі видавничої хроніки ретельно інформував про тогочасні ви-
дання в Україні. З ним співпрацювали визначні українські філологи С. Єфремов, 
Б. Якубський, П. Филипович та ін. Порівняно з іншими тогочасними періодични-
ми виданнями, “Книгар” проіснував найдовше, видавши 31 номер»15. 

Що публікації «Книгаря» не втратили своєї актуальності й дотепер, а може, й 
набули її ще більшою мірою, свідчать, наприклад, рядки, написані одним із блоге-
рів в натхненні й тривожні часи «Революції гідності» кінця 2013 - початку 2014 рр.: 

«Мене шалено розчулює наша нинішня культурна діяльність на барикадах, типу 
піаністів, які грають у щойно тоді захопленому Українському домі, чи відкритої там 
же бібліотеки. І якось так в тему я зараз читаю «Книгаря». Дуже він мене тішить, буду 
по ходу читання викладати розлогі цитати. […] Попит на українське друковане слово 
тоді справді був шалений - при проблемах із збутом (на хвилиночку, йде війна), при 
асимільованому середньому й вище класах, при спірній грамотності селянства ринок 
виглядає так: «добра книжка, видана в 25-30 тис. примірниках, розходиться на протя-
зі двох-трьох місяців. «Просвіта» ім. Шевченка у Києві має ще яскравіший приклад: 
її перша книжка - «Про народнє самоврядування» - розійшлася в 30 тис. за 3 тиж-
ні. Йде до того, що з книжкового ринку може зникнути справжня українська книжка, 
яку не встигають постачати видавництва і на зміну їй прийде фальсифікація» (стаття 
«Просвіти» та їх видавництва» М. Ішуніної). І то ж не детективи такими накладами 
розходилися, а Сергій Єфремов! Там далі наводять іще цифри: «Історія українсько-
го письменства» того ж Єфремова - 20 тисяч, заборонені поезії Шевченка - 5 тисяч, 
«Одержима» - 3 тисячі, «Сон» - 23 тисячі, «Автобіографія» Драгоманова - 7 тисяч. Я при-
пускаю, що то справді зголоднілий ринок (виходило, умовно, по 50 книжок тиражом 
у 20 тисяч, а зараз, припустімо, 200 по тисячі - то й маємо приблизно ті ж цифри), але 
вражає. Та що там, люди вірші (!!!) писали, щоб копійчину заробити! Критики лаятися 
не встигали! […] Звісно, не можна ідеалізувати ту читацьку авдиторію, редактори й не 
ідеалізували - так, скажімо, в слові від редактора пояснюють необхідність негайного 
відкриття бібліотек: «Наступає зима з довгими вечорами, з вільним часом, з повабом 
по старій звичці до ханжі та самогонки. Не можна гаяти часу» (№ 4). Безумно цікаво, 
як переформатовується на коліні канон. Повторюваність якихось наголосів уже в наш 
час викликає відчуття елегантних танців на граблях, але ж не може не розчулювати, 
що - під час війни! - автори вважають за необхідне донести до читачів (які інакше 
візьмуться до самогонки). Скажімо, в третьому числі у статті «Бібліотека Т. Шевченка» 
Ан[дрій] Ніковський бореться з образом Шевченка-мужика-у-смушевій-шапці, обстою-
ючи тезу про його добрий інтелектуальний вишкіл… Переглядають і історичні стере-
отипи… Наполягають і на ошатному оформленні нових видань… І всі вони такі пре-
красні, академічні й чисті, що навіть забуваєш про дати видання, забуваєш, що йде 

М. С. Тимошик. Київ : Наша культура і наука, 1999. С. 269.
14  Дашкевич Я. «Книгарь» - журнал епохи революцій та контрреволюцій. С. 28.
15  Неврлий М. Художні напрями й літературні угрупування в ранній українській літературі 

(1920-30-ті рр.) / Неврлий М. Минуле й сучасне: зб. слов’янознавчих праць / передм. І. Дзюби. Київ : 
Смолоскип, 2009. С. 319.
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війна і йтиме ще кілька років. Тільки вряди-годи в сторінці «Літературне життя» серед 
новин про те, що той чи той письменник взявся писати роман про те-то - так хвалилися 
творчими планами до Фейсбуку (цікаво було б, між іншим, порівняти, скільки з тих 
книжок таки дописали, а то виходить прямо каталог творів, які письменникам лише 
приснилися) - так от, серед того інколи промайне звістка, що такий-то письменник 
поліг у боях за Київ, земля пухом.

І лише зрідка у когось із рецензентів таки здають нерви […] Але нерви здають 
лише зрідка. І після того радять, скажімо, як розумну й хорошу книгу вірші у прозі 
Тетмайєра. Безумні люди, таких більше, мабуть, і не роблять» 16.

Так що очевидно, що і сам «Книгарь», і доробок його авторів не втратили своєї 
інформативної, етичної й естетичної ваги й дотепер. Їхня нещадна «чесність з со-
бою», з читачем, із колегами по цеху не може не викликати повагу й здивування в 
наші часи апатії, конформізму і знецінення вічних істин... 

С. Єфремов опублікував у «Книгарі» 47 блискучих рецензій, бібліографіч-
них нотаток, книгознавчих і літературознавчих статей, два некрологи - пам’яті 
І. Шрага та М. Туган-Барановського. Дещо осібно стоїть стаття «Карна експедиція. 
Епізод з найновішої історії української книги» (1920, ч. 1-3 (29-31), стовп. 73-80)17 
про нищення денікінцями української літератури, що виявилася останньою в ци-
клі «книгарівських» публікацій С. Єфремова18. Показово, що його навіть невеликі 
за обсягом праці цілком можна трактувати і як суттєвий внесок у науку. Відомий 
літературознавець Ю. Бойко (Блохин) спостеріг: 

«Літературознавство Єфремова зв’язане тісно з життєвою актуалією. Тому є спо-
куса розглядати його наукову спадщину як публіцистику. Але в багатьох випадках - це 
лише спокуса. Бо його публіцистика того позему, який натурально переростає у цікаву, 
живу, соковиту літературознавчу аналізу. Засушені метелики під склом - це не його 
рід клясифікації. Він не хоче також скидатися на доктринера-дослідника, який живе 
голими формулами. Літературно-громадська і критична публіцистика химерно пере-
ростає у Єфремова у глибший літературознавчий дослід, і не пробуйте у нього ці дві 
сфери розняти у тих випадках, коли він сам цього не зробив»19.

Проаналізуємо послідовно перелік єфремовських публікацій у «Книгарі». 
Значне місце в доробку С. Єфремова в «Книгарі» посідають роздуми над публіцис-
тичними текстами його сучасників. Звичайно, тексти ці були різного штибу - історіо-
софські, агітаційно-пропагандистські (інколи до примітивізму), агітаційно-інфор-
мативні, партійно-популяризаторські. Особливе місце серед них належить праці 
непересічної особистості та одного з найцікавіших на той час публіцистів Петра 
Стебницького (П. Смутка) «По-між двох революцій. Нариси політичного життя за 
рр. 1907-1918» (Київ: «Час», 1918). І рецензія, і низка статей П. Стебницького (вони 
вміщені у перевиданому нещодавно томі робіт останнього) вражають і сьогодні сво-
єю актуальністю, бо стосуються найзлободеннішого питання - агресії Росії проти 
суверенної України.

16  Originally posted by pocketfull_of at «Книгар» (1917-1920). URL: http://maryxmas.livejournal.
com/3799828.html

17  Тут і далі в тексті параграфу посилання на: «Книгарь: літопис українського письменства».
18  Див.: Демченко Т., Іваницька С. «Російський Сфінкс» як метафора й реальність у публіцистиці 

Сергія Єфремова на шпальтах «Книгаря» (1919-1920 роки). Проблеми вивчення історії Української 
революції 1917-1921 рр. Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015. Вип. 11. С. 228-262.

19  Бойко Ю. Літературознавча та літературно-критична методологія Сергія Єфремова. 
Сучасність. 1976. № 10. С.49.
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В іншій рецензії, уже на книгу А. Kaщенка «За що? Оповідання з часів ви-
звольного руху» (Черкаси: В-во «Сіяч», 1917), нищівно відгукнувшись щодо літе-
ратурної вартості оповідань вельми плодовитого письменника й популяризатора 
Адріяна Кащенка, С. Єфремов висловив влучне спостереження щодо можливого 
відбиття революційної доби у свідомості митців: «Визвольні часи, напевне, дов-
го ще притягатимуть увагу художників. Багато вдячного матеріялу черпатимуть 
вони з тогочасних подій, чимало знайдуть там і героїчних постатів, і просто людей 
повинності, що ставали над часом, як і багато психологічних ситуацій, поставле-
них суперечностями між лютими вимаганнями обставин та силою людського духа. 
І справжньому художникові буде це за невичерпане джерело для художніх екскур-
сій»20.

С. Єфремов оглянув чимало книжок, в яких висвітлювалась історія українсько-
го модерного руху. Це його відгуки на перевидання творів Михайла Драгоманова та 
Бориса Грінченка, на праці Володимира Левинського «Царская Россия и украин-
ский вопрос», Володимира Дорошенка «Українство в Росії», Юліана Охримовича 
«Короткий нарис розвитку української національно-політичної думки в ХІХ ст.» 
(ч. 1). Свідок, учасник, співтворець багатьох акцій «українського проекту» другої 
половини 1890-х - 1917 рр., член Старої (Київської) громади, Загальної української 
безпартійної організації, Української радикальної та демократично-радикальної 
партій, провідний діяч ТУП, він не міг не перейматися питаннями системного 
формування та належної репрезентації історичної пам’яті, адекватного відтворен-
ня «давнього-недавнього минулого» в національній літературі - хай усього-на-всьо-
го публіцистичній, - і тому так небайдуже та гарячковито відгукувався на будь-яку 
більш-менш значущу друковану працю про «новітні часи» українства. Здається, 
для нього не існувало дрібниць. Він розумів, що згодом ці брошури, безпретензій-
но-популярні історії, кинуті мимохіть зауваження слугуватимуть джерелами для 
написання «великих» історій. А тому треба тепер, поки не зникли в пам’яті постаті, 
події, дискусії, зафіксувати, виправити, відкоригувати. С. Єфремов, перебуваючи 
між «світом книжок» і «світом політики» у 1917-1919 рр., робив для цього все мож-
ливе та неможливе. «Книгарь» давав шанс для своєчасного, відвертого й некомплі-
ментарного обговорення книжково-журнального «потоку життя». Історія літерату-
ри, громадських рухів, життєвих доль і внеску до скарбниці національної культури 
видатних діячів українства - усі ці теми перебували у фокусі уваги С. Єфремова. 
Його праці на сторінках «Книгаря» - це своєрідний внесок у започаткування наці-
ональної історіографічної традиції новітньої доби українського руху. 

Так, аналізуючи працю Володимира Дорошенка «Українство в Росії, новіші 
часи» (Відень: СВУ, 1917)21, рецензент передусім відзначає її актуальність: 

«Перегляд подій останнього часу на Україні давно вже зробився дуже потрібною 
річчю, а тепер, по революції, ця потреба ще виросла. Конче треба було показати, що 
той розмах, якого набрав національний рух за революційних часів, не був чимсь не-
сподіваним і надприроднім, що він спирався на попередню роботу цілих поколіннів і 
що вже перед війною ми бачимо закладеними всі головніші підвалини під домаган-

20  Єфремов С. [Рец.]: Kaщенкo А. За що? Оповідання з часів визвольного руху. Видавництво 
«Сіяч», № 10. Стор. 43, Ц. 40 к. Черкаси, 1917 р. / Єфремов С. Публіцистика в «Книгарі» доби війни 
та революції (1917-1920) / Упорядкування, вступні статті, примітки С. Г. Іваницька, Т. П. Демченко. 
Херсон: Гельветика, 2018. С. 130.

21  Єфремов С. [Рец.]: Дорошенко В. Українство в Росії, новіші часи. Видання Союза Визволення 
України. Стор. 114. Відень,1917 / Єфремов С. Публіцистика в «Книгарі» доби війни та революції 
(1917-1920). С. 122-125.
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ня останніх днів. Такої історії громадського руху на Україні ми ще не мали, та не 
маємо й тепер. Проте з’являються вже деякі предтечі її, а з них найперший - праця 
В. Дорошенка…»22. 

А далі пише, що в цій такій важливій нині праці
 «…трапляється чимало й фактичних помилок, почасти від недогляду, почасти ж 

певне від того, що авторові доводилась, мабуть, писати без друкованих джерел, покла-
даючись єдине на саму свою пам’ять». Проте завершує рецензію лояльним висновком: 
«Звичайно, всі ці й деякі інші помилки великої ваги не мають, але все-таки бажано б 
не стрівати їх у книзі, що за браком інших могла б стати поки що в пригоді, як справоч-
ник. Та їх і легко буде виправити в новому виданні, яке хотілося б до того ще бачити 
докладнішим та поширеним завбільшки на “великий том”»23.

Важливою є думка С. Єфремова щодо потреби звернення до інтелектуальної 
спадщини «батьків» модерної України, зокрема, його позитивна оцінка перевидання 
праці Михайла Драгоманова «Историческая Польша и великорусская демократия» 
(Київ, 1917): «Четвертий десяток літ минає, як написана “Историческая Польша и 
великорусская демократия” (вперше надрукована в “Вольном Слове” p. 1881), але 
багато сторінок книги читаються, наче написано її на теперішню “злобу дня”. І це 
не тільки через те, що суть питаннів, які стояли тоді перед Драгомановим, майже 
не змінилася, а й через те, що автор зумів питання сучасності освітити невгасимим 
світом широких ідеалів громадських і дати їм ту постановку, об яку обламується 
зуб часу […] Праця Драгоманова од першої й до останньої сторінки не доводить, а 
кричить про таку потребу. В наші часи, коли питання федералізму й автономності 
народів стало на ввесь зріст і в цілком реальній постановці, ознайомлення з по-
глядами українського публіциста та його широкою сводкою фактичного матеріалу 
могло б запобігти не одній помилці та безтактності в сфері національного, і зокре-
ма українського, питання чужим людям, і помогти ясніше ставити свою справу 
українцям. Це ознайомлення я вважаю обов’язковим для кожної “освіченої» люди-
ни”» («Книгарь», 1917, ч. 1, стовп. 14-15). Уміння «дешифрувати» в координатах ре-
волюційної доби тексти інтелектуалів «довгого українського ХІХ століття», виявля-
ти в них суголосне й невмируще - типова риса Єфремова як історика громадських 
рухів. М. Драгоманов - це, без сумніву, найбільш авторитетний «значущий Інший» 
в конструюванні його світогляду. «Читаючи тепер цю, накидану сміливо рукою 
Драгоманова концепцію останнього періоду української історії, жал[к]уєш тільки 
одного, - пише він у рецензії на 2-е видання праці «Пропащий час. Україна під мос-
ковським царством (1654-1876)» (Київ, 1918), - що це уривок, фрагмент, а не ціла, 
викінчена праця. Вже з попереднього бо видко, як багато вона обіцяла читачам і 
як 40 років тому правдиво поставила вона питання нашої минувшини. На жаль, 
тільки поставила, - розв’язувати доводиться тепер іншим, не маючи за собою го-
лосної думки нашого великого публіциста» («Книгарь», 1918, ч. 10, стовп. 565-567).

Не втрачає значення думка С. Єфремова щодо специфіки для біографіч-
них студій такого джерела особового походження, як власноручний життєпис. 
«Автобіографія Драгоманова, - власна автобіографія з р. 1883-го й додаток до неї з 
р. 1884 - в оригіналі, російською мовою, надрукована була вже двічі. Вперше подав 
її небіжчик Павлик у своїй книзі про Драгоманова р. 1896, вдруге передрукував її 
журнал «Былое» р. 1906. Тепер маємо цю інтересну річ і в українському перекладі.

22  Там само. С. 122.
23  Там само. С. 125.



465465465

6.1. Питання біографіки та видання популярних життєписів

Для біографії й характеристики великого українця ці автобіографічні замітки 
мають вагу першорядну. І це не тільки через те, що вони вийшли з-під пера його 
ж таки самого, а й через свій, скажу так, метод. Бувши скрізь і всюди надзвичайно 
точним і по спромозі об’єктивним, Драгоманов і в автобіографічних замітках до-
держує цієї точності й спокійного об’єктивного тону, і заразом подає генезу як своїх 
поглядів, так і більшості визначніших своїх праць. Тому-то в автобіографії, дове-
деній до останніх літ автора, маємо ніби канву для його докладної біографії, - таке 
щастя не часто трапляється в літературі про визначних людей» («Книгарь», 1918, 
ч. 5, стовп. 260).

Не менш гаряче вітав Єфремов і перевидання праць свого старшого товариша, 
незабутнього Бориса Грінченка. Так, з приводу передруку його «Листів з України 
Наддніпрянської» читаємо в «Книгарі»: «Тільки з скасуванням усякої цензури в 
Росії змогли вийти ці листи, що небіжчик Грінченко, під псевдонімом П. Вартовий, 
друкував у “Буковині” на початку 90-х років. Що дивніше, не були вони наріз-
ним виданням передруковані навіть за кордоном, для публіки зовсім загубилися 
в старих річниках газети. А тим часом їх треба знати не тільки історикові нашого 
життя, а й сучасний читач з їх чимало-таки може дечого навчитись, тим більше, 
коли ці листи поставити поруч з відповіддю на них Драгоманова - “Листами на 
Наддніпрянську Україну”, що теж чомусь не зазнали ласки у закордонних видав-
ців і після великої перерви вийшли оце тільки р. 1915 у Відні» («Книгарь», 1917, 
№ 3, стовп. 121-122).

На сторінках часопису знаходимо також і більші за обсягом критичні праці 
класичного типу, які мають значну наукову цінність, часто виступаючи як своєрід-
на апробація тієї чи іншої літературознавчої розвідки критика й історика літерату-
ри. Так, привертає увагу стаття С. Єфремова «Біля початків української критики. 
Куліш - як літературний критик» («Куліш був першим українським критиком в 
правдивому того слова розумінні, - критиком, що не випадково прохопився одні-
єю-двома замітками, а почав був досить систематично, як на ті, звичайно, часи, 
освітлювати питання і поточного письменства. […] Нахиляючись теоретично до ес-
тетичного напряму, Куліш все-таки великою мірою був публіцистом і в критичних 
своїх працях, як лишався ним занадто часто і в історичних та навіть і в художніх 
своїх творах. Усе залежало від того, якому богові служив даного часу цей хисткий 
і надто суб’єктивний письменник. … Куліш-критик - це насамперед народолюбець 
і фанатичний прихильник народнього слова, якого одного не зрадив він під темні 
часи хитаннів, внутрішньої боротьби й тяжких мук поміж Сциллою і Харибдою 
своєї вдачі та зверхніх обставин» (1919, ч. 23-24, стовп. 1537-1538)) та нарис «Од 
літературщини до літератури. На згадку про Гр. Квітку-Основ’яненка» («Книгарь», 
1918, ч. 12-13, стовп. 685-692). Останній С. Єфремов розпочинає такими зворушли-
вими рядками: «Доводиться знов до старовини вертатись, згадуючи одного дав-
нього письменника з приводу його літературного ювілея. Ювілей, коли хочете, на-
віть подвійний: допіру минуло 140 років, як народився, і рівно 75 років, як помер 
Григорій Квітка. Роки, як бачимо, не малі, але іноді хороше себе почуваєш, коли 
можеш од сучасного блазенства хоч на мить заховатись за муром довгого ряду літ. 
Єсть там щось лагідне, заспокійливе, тихомирне - як на тихому кладовищі: царство 
смерті ніби, людського гомону й галасу не чути, а розкішні дерева, буйна рослин-
ність та щебетання пташок нестишиме - всіма голосами власне про життя, а не 
про смерть промовляють. З минулого тільки підвалина до майбутнього, а сучас-
не - міст між ними. І коли підвалина добра, то й стане на ній теж міцна будівля, 



466466466

Розділ VІ. Публіцистика Сергія Єфремова на шпальтах «Книгаря» (1917-1920 роки)

хоча б місточок між ними й був нівроку собі поганенький. З Квітки й маємо одну з 
таких міцних підвалин» («Книгарь», 1918, ч. 12-13, стовп. 686-687). Щодо дискусій-
ного питання - чи потрібні наразі перевидання класиків романтичної доби «укра-
їнського відродження», чи існує запит на їхні твори у нового покоління читачів, він 
слушно зауважує: «Писати так тепер, як писав колись Квітка, звісно, не можна і не 
треба. Але можна і треба читати і перечитувати ту давню старовину, що ховається 
од нас за мурами довгого ряда літ. Можна і треба не тільки через те, що це наша 
минувшина, з якої через міст сучасності майбутність виростає, а й через те, що в тій 
минувшині криються скарби об’єктивної, невмирущої вартості, які варто оновляти 
й пускати в діло, в щоденний оборот задля них самих» («Книгарь», 1918, ч. 12-13, 
стовп. 687). Невипадково прихильно відгукнувся Єфремов на перевидання у 1918 р. 
однієї з найбільш популярних повістей письменника у видавництві «Рух», бо «…поза 
тими загально-відомими хибами, на які слабував Квітка, - «Маруся» все ж належить 
до класичних творів українського письменства, вартих уваги не тільки як історич-
но-літературний матеріал. Вона давно вже зайняла місце серед творів невмирущих, 
вічно юних, - таких, що раз-у-раз знаходять широкий шлях до читачевого серця» 
(«Книгарь», 1918, ч. 16, стовп. 965-966).

Як виключно позитивний С. Єфремов вітав процес спадкоємності поколінь у лі-
тературному процесі та безперервність традиції у житті громади. «Оце якраз 60 років 
минає, як у Петербурзі, в виданні Куліша, вперше з’явились оці «Народні Оповідання» 
незнаного тоді автора, - пише він у статті «Небуденний пам’ятник» («Книгарь»,1918, 
ч. 10, стовп. 553-556), присвяченій «Народним оповіданням» і «Кармелюку» Марко 
Вовчок. - Поруч Шевченкового «Кобзаря» це була друга книга, що вийшла поза межі 
тодішнього українства і здобула широку популярність отому «таємничому псевдо-
німові», що зумів знайти серед тодішнього життя пекучі теми й обставити їх всією 
красою рідного слова, художнім натхненням і тією прозорою ніжністю й чулістю жі-
ночої вдачі, що непереможно до серця промовляє з сторінок таких звичайних, буден-
них оповіданнів. [...] Минуло 60 років. Давно впали кріпацькі кайдани. Перейшла 
й пам’ять про стару неправду і неволю. Життя далеко-далеко ступнуло вперед і в 
йому, серед теперішнього шуму, даремно й шукати було б тих обставин і тих постатів, 
які до глибу душі займали колись письменницю, а з нею і наших дідів та батьків. І 
проте твори Марка Вовчка все новими з’являються виданням і у нас, і за кордоном, 
та й довго, певне, ще не сходитимуть з нашого літературного обрію. І не з історичною 
тільки міркою, не як до історичних документів підходить до невмирущих «Народніх 
Оповіданнів» сучасний читач, - єсть бо в них справді те, що кладе печать безсмертя на 
діла рук людських і примушує забувати про їх вік немолодий. Не кажу вже про мову, 
секрет якої тепер безнадійно втрачено, але свіжість і безпосередність чуття немов 
скромним вінком нев’янущих, запашних квітів уриває ці класичні малюнки нашого 
минулого і заразом такого і нам ще близького життя». Пульсує в цій рецензії непов-
торне єфремовське відчуття «історичного часу»: «Просто, але міцно і гарно зроблено. 
І далеко з просторів часу видніється той небуденний у своїй красі задумливій - тро-
хи суворій, але такий м’якій і ніжній разом - пам’ятник, що поставила собі авторка 
«Народніх Оповіданнів» («Книгарь», 1918, ч. 10, стовп. 556). Як згодом зауважить Р. 
Козеллек, «будь-яке розуміння без поправки на коефіцієнт часу приречене на німоту. 
Розуміння, хоч би на що воно було спрямоване, чи то на текст, чи то в онтологічному 
плані на пошуки сенсу людського буття, принципово пов’язане з часом, причому не 
лише з ситуативним часом або ж з духом часу, які є синхроністичним камертоном лю-
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дини, не лише з послідовністю часового розгортання, зрушеннями в часі…»24 Судячи по 
текстам в «Книгарі», революційна доба з її напруженням усіх можливих моральних і 
інтелектуальних сил людини, що перебувала на війстрі подій, загострила у публіциста 
й критика відчуття простору часу. І літературно-історичний процес для Єфремова стає 
вже не лише відображенням реальності, але й своєрідним камертоном часу. «Час - це 
не лише лінійна послідовність апріорних даних - він реалізується у процесі трансфор-
мації його у внутрішній досвід того, хто робить цей час своїм внутрішнім надбанням 
шляхом його осмислення, поєднуючи при цьому в собі всі виміри часу і повністю вико-
ристовуючи наявний досвід»25. Звертаючись до класичних текстів, препаруючи гострим 
пером біографічні сюжети й колізії, С. Єфремов примушував читачів (пере)осмислюва-
ти сенс людського буття й дошукуватися «коріння» сучасної історії. 

Ральф Емерсон писав: «Історії, власне, не існує, існують лише біографії». 
Мистецтво зображення й «переповідання» біографії як історії чимало важило для 
Єфремова, про що свідчить його реакція на наступні видання. У числі 2 за 1917 р. 
С. Єфремов відгукнувся на брошуру М. М. Коцюбинського «Іван Франко» (Київ: 
Криниця, 1917) - реферат, читаний письменником 1908 р. на засіданні Чернігівської 
«Просвіти». Влучним щодо стилю М. М. Коцюбинського-популяризатора є спостере-
ження С. Єфремова: 

«В перші роковини смерті Франка українське громадянство згадало свого «Мойсея» оп-
річ газетних статтів - трьома оцими брошурами. Правда, нова з них тільки остання. Перші 
написано ще за життя Франкового.

Безперечну ціну має реферат небіжчика Коцюбинського. Великий художник слова не 
прокладає тут нових шляхів, не дає якогось оригінального погляду на Франкову творчість, 

- він іде слідом за тим, що ми вже мали в літературі про Франка. Але Коцюбинський зумів 
дати виразний і правдивий портрет літературний свого товариша, - портрет, написаний 
з любов’ю і властивим авторові образним стилем. «Вам, - каже Коцюбинський. - стане те-
пло й ясно од світла його (Франка) очей, а його мова здається не словом, а сталлю, що б’є 
об кремінь і сипле іскри». І коли читачеві справді робиться «тепло й ясно» од погляду на 
Франкову постать, то спричинився до цього й автор реферату.

Зате не буде ні тепло, ні ясно читачеві од двох інших брошур. Д. Христюк, замісць 
книжки про Франка, дав просто кілька крикливих загальних фраз, до того ж обірвавши 
їх насередині, і Франка тут зовсім немає. Видко, що автор і сам гаразд того не знає, про 
що пише. «Дві статті», видані Подільською «Просвітою» - це передрук (чомусь цього не 
зазначено!) двох брошур, що вийшли р. 1913 у Львові: перша С. А. - «Житє і твори Івана 
Франка», друга - М. Яцкова - «Іван Франко». Чому Подільська «Просвіта» саме ці брошу-
ри передрукувала - не знати, але можна сказати, що вона даремно витратила просвітян-
ські кошти. Нудне базікання першого автора та претенціозне просторікування М. Яцкова, 
нарешті важка й непопулярна мова - чи ж цього потрібно для просвітянської публіки? 
До того ж видавці навіть не зредагували як слід цих передруків» («Книгарь», 1917, № 2, 
стовп. 82-83).

Як бачимо, С. Єфремов, що у дореволюційні часи брав участь у пошанування 
видатних діячів національної культури (ювілеї Т. Шевченка, М. Лисенка, І. Франка 
та ін.) та упорядкуванні пропам’ятних збірок, був небайдужим до оновлення коме-
моративного канону, наголошував щодо потреби популяризації знакових постатей 
українства у свідомості народних мас за доби масової політики.

24  Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії / Пер. с нем. Київ : Дух і літера, 2006. С. 120.
25  Козеллек Р. Часові пласти. С. 120-121.
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Увагу фахівців із біографіки мають привернути два некрологи, вміщені в 
«Книгарі» - висока оцінка місії покійного І. Л. Шрага «Людині гармонії» («Книгарь», 
1919, ч. 21, стовп. 1423-1427) та некролог «До об’єктивної істини», присвячений пам’я-
ті М. І. Туган-Барановського («Книгарь», 1919, ч. 2, стовп. 1260-1262). Першого він 
добре знав, текст вийшов теплим, щирим, добре виписані людські риси, у друго-
му випадку переважає інформація про політичні погляди, опонентів і соратників. 
С. Єфремов вичерпно узагальнив еволюцію поглядів М. Туган-Барановського у на-
ціональному питанні: «Скинувши об’єдинительні окуляри, він все ближче й ближ-
че ставав до українства і скінчив на тому, що визнав себе за українця й свій хист, 
знання й працю поніс на новий для себе ґрунт з тією сміливістю та безоглядністю, 
які так характерні були для небіжчика. Свої завички, виховання, традиції він склав 
і тут на вівтар об’єктивної істини, скоро йому пощастило її розглянути» ( «Книгарь», 
1919, ч. 20, стовп. 1260). Порівняльна характеристика поглядів П. Б. Струве, Туган-
Барановського й В. Леніна, здійснена С. Єфремовим, є підсумком тривалих роздумів 
щодо знакових постатей російського політикуму. 

У бібліографічних нотатках С. Єфремова знаходимо формулювання методичних 
засад творення популярної біографіки. Сам він був безперечним майстром цього жан-
ру (згадаймо аналізовані в попередніх розділах брошури про Івана Франка, Тараса 
Шевченка, пресові статті). Сергій Олександрович вітав як надзвичайно позитивне 
перевидання науково-популярної праці історика, редактора найбільш повного на той 
час аутентичного тексту «Кобзаря» Василя Доманицького «Життя Тараса Шевченка» 
(«Книгарь», 1918, ч. 11, стовп. 656-657): «Біографія ІІІевченка, що вийшла з-під пера 
небіжчика Василя Доманицького, досить широко відома нашій публіці: вона бо на-
друкована була в тих популярних виданнях «Кобзаря», що дали свого часу славу і 
невтомному редакторові його, і петербурзьким видавцям. Серед популярних біогра-
фій це безперечно одна з найкращих. Просто, стисло, цікаво розказує Доманицький 
про життя і заслуги Шевченка й не в одну певне несвідому душу зуміє прикинути 
іскру свідомості й тієї гарячої любови та пошани до невмирущого Кобзаря, якою го-
рів сам автор» («Книгарь», 1918, ч. 11, стовп. 656). Водночас критично відгукнувся 
стосовно праці відомого в майбутньому літературознавця Леоніда Білецького «Про 
Тараса Шевченка. До шкільного святковання роковин Кобзаря України» (Умань, 
1918), призначеної для навчально-виховної роботи в школі: «Це має бути ніби ма-
теріал для святкування Шевченкових роковин у школі. Але це тільки матеріал, і до 
того ж ціни невеликої, бо в такому вигляді, як єсть, книжка мало одповідає своєму 
завданню. Побожності не досить - до неї треба ще вміння, а його якраз і бракує скла-
дачеві. Почати з того, що життєпис і не популярний та не пристосований до дитячої 
психіки, і повний помилок у мові (виявив «пилку любовь», «з неподражаємою худож-
ньою точністю» і т. і.), та й якийсь занадто не пропорціональний; чотири сторінки 
віддані на життєпис до скінчення Шевченком академії, а на решту життя поетового 
припадає ледве одна сторінка. Вибір поезій про Шевченка і Шевченкових - випад-
ковий: не знати, чому взято ті, а не інші твори для шкільного читання. Отже, кому 
доведеться з цієї брошури користуватись - муситиме вводити до неї поправки й додат-
ки» («Книгарь», 1918, ч. 16, стовп. 969-970). Не знайшов доброго слова Єфремов і щодо 
аматорських спроб Катеринославської «Просвіти», що видала брошуру П. Щукина 
«Тарас Шевченко. Коротенька біографія» (Катеринослав, 1918): «Про брошуру видан-
ня Катеринославської «Просвіти» власне нема чого багато говорити. Нема тут вели-
ких огріхів, але нема й чогось яскравого, чогось принаймні свого. Середня брошура, 
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сіренька, як і зверхній її вигляд» («Книгарь», 1919, ч. 17, стовп. 1067). 
Відреагував С. Єфремов на перевидання у 1918 р. у Полтаві творів свого «значу-

щого Іншого», «вчителя» в політиці та організаційно-видавничих справах Олександра 
Кониського, зауваживши, що «…це видання має на меті чисто просвітницькі завдан-
ня, не претендуючи ні на повноту, ні на якийсь певний план. Отже, з цього вигляду 
й мусимо підступати до його оцінки: не твори письменника рецензувати, бо вибір не 
дає для цього матеріалу, а виконання просвітніх завданнів видавництва». На думку 
критика, додана до книжки передмова - «…найслабше в ній місце. Автор передмо-
ви пробує і біографію письменника розказати і дати характеристику його письмен-
ської та громадської діяльності, але ця спроба рішуче не вдалася. Боюся, що таке 
пояснення не тільки не пояснить нічого малоосвіченому читачеві, а ще більш його 
заплутає. […] Способом свого виконання передмова голосно говорить тільки про те, 
що краще було б обійтися зовсім без неї, і саме це самоубивче завдання вона тільки 
і справляє добре». Упорядницею збірки та авторкою передмови виступила молода 
письменниця Варвара Чередниченко. Користуючись нагодою, С. Єфремов виклав 
думку щодо оптимальної моделі науково-популярної біографії: «Популярне писання 
більш за всі інші вимагає певного плану і послідовного розвитку його, а тим часом у 
передмові панує повний хаос: автор починає з життєпису, потім кидає його й оберта-
ється до плутаної теорії психології творчості, далі знов вертається до життєпису, але 
викладає його дуже абстрактно, одбігаючи од теми, переплітаючи з домислами про 
вихоплені з гурту твори Кониського. Все це показує, що В. Чередниченко не ясно 
й собі уявляє літературну постать письменника, про якого пише. Прикро вражають 
дидактичні одбіги од теми: писати популярно - зовсім не значить конче подавати 
примітивну науку: наука повинна сама собою виникати, а не бути нав’язаною, до того 
ж у наївній і досить сумнівній формі» («Книгарь», 1919, ч. 20, стовп. 1281-1282). Як 
бачимо, вимоги С. Єфремова щодо популярної біографіки були цілком обґрунтовані: 
чіткість плану видання, адресний характер читацької аудиторії, верифікація, доку-
ментальність, послідовність викладу, вміння «вписати» постать героя в реалії свого 
часу, добірна літературна мова. 

Позиція С. Єфремова щодо осіб «першого» та «другого ряду» в громадсько-літе-
ратурному житті України принагідно викладена у відгуку на біографічний нарис 
Михайла Лозинського «Михайло Павлик, його життя і діяльність», присвячений уч-
неві М. Драгоманова, а за молодих років однодумцеві І. Франка: «Це справді була се-
редня людина, справді він не лишив по собі вікопомних творів. Можна навіть чимало 
дефектів знайти у тому, що він за своє життя зробив. Але поза всім тим з Павлика 
таки постать історична. І не тільки час, великий час формування громадського сві-
тогляду, виніс Павлика на височінь історичної постаті, - спричинився до цього і сам 
небіжчик. Багато було тоді покликаних, та мало обраних, і Павлик мав щастя на-
лежати до останніх. З натури своєї це був, кажучи влучним слівцем Тургенева, од-
нолюб, однієї книги автор, однієї ідеї вірний адепт. І раз потрапивши на свою путь, 
люде такої вдачі вже з неї не звертають, а віддають себе їй цілими, без останку. Це 
й зробило з Павлика цікаву й характерну постать у нашій недавній історії». І далі - 
вповні логічний висновок: «Такий вигляд має і праця М. Лозинського. Автор добре 
використав факти з життя Павлика і гарно освітив цю невсипущу постать невтомного 
працьовника. І невеличку книжечку з користю прочитає кожен, хто цікавиться на-
шим письменством і громадським життям» («Книгарь», 1918, ч. 12-13, стовп. 700-701).

За стислими текстами рецензій можна встановити дійсне ставлення С. Єфремова 
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до «предтеч» національної культури (Г. Квітка-Основ’яненко), її геніїв (Т. Шевченко), 
діячів «досвітньої доби» українського руху (О. Кониський), ідеологів політичної течії 
в українстві (М. Драгоманов), сучасників-однодумців (Б. Грінченко, В. Доманицький, 
І. Шраг), нарешті, модерністів і новаторів (М. Коцюбинський). Показово, що він 
позитивно ставився і до галичан (М. Павлик, М. Лозинський). Одні особистості чи-
мось його приваблювали, інші відштовхували, але в будь-якому випадку оцінка 
С. Єфремова важлива для осмислення ролі, з’ясування місця тієї чи іншої постаті в 
історично-культурному контексті доби.

Зустрічаємося на сторінках «Книгаря» й з Єфремовим-полемістом - йдеться 
про гостру, з елементами іронії та сарказму, відповідь у статті «З приводу однієї ре-
цензії» Дмитру Ревуцькому, критику його новітньої «Короткої історії письменства» 
(1918) (у цю полеміку була вимушена навіть втрутитися редакція «Книгаря» в особі 
М. Зерова). Привертає увагу трактування С. Єфремовим понять «доба» та «десяти-
ліття» щодо історії літературного процесу та ширше - інтелектуальної думки. «Ще 
кілька слів про позитивні вказівки д. Ревуцького. «Не слід би й залишати, - навчає 
він, - тут розполог матеріялу по десятиріччям. Треба було розкласти матеріал чи то 
по літературних напрямках - етнографічному, романтичному, реалістичному і т. д., 
чи то по галузях - драма, епос, лірика, чи як інакше (!). Поминаючи вже те, що у 
мене матеріал розложено зовсім не десятиріччями, а більшими періодами і десяти-
річчя мають вагу тільки як зверхня межа для внутрішнього споріднення, - запитаю 
д. Ревуцького, чи думав він над тим, що саме мені пропонує?» І далі: «…ось цікаво 
поглянути, яку б дав собі раду рецензент з літературними напрямками, коли у нас 
вони якраз і не мають ясно окреслених меж і коли одного й того самого письменника 
можна і роздерти по ріжних напрямках, і убгати мало не всіх в етнографічний чи 
реалістичний. Класичний приклад з історією літератури проф. Петрова, міг би вже 
навчити, що з такої спроби нічого, крім довільності і плутанини, вийти не може, а 
тим більше, коли й самий принцип поділу, як це бачимо у д. Ревуцького, не видержує 
найелементарніших вимаганнів наукової класифікації... Лишається ще «по галузях» 
- нагадує мені д. Ревуцький. Це було б зовсім добре, тільки - може, рецензент з цим 
згодиться - була б це історія «галузей», а не історія письменства» («Книгарь», 1919, 
ч. 23-24, стовп. 1642-1645).

Таким чином, тексти Сергія Єфремова на сторінках «Книгаря» демонструють 
широкий проблемно-тематичний діапазон автора, його неперевершене володіння 
українською мовою, широку ерудицію, надзвичайну пам’ять, громадянську мужність, 
нарешті, дають змогу побачити Єфремова-опонента, нещадного критика «макулатур-
ної» псевдолітературної продукції бурхливих часів революції. «Книгарівські» публі-
кації С. Єфремова мають стати в нагоді для створення біографічних нарисів тих ав-
торів, діячів, письменників, про яких він писав, а ще більше - допоможуть відтворити 
напружено-інтелектуальну атмосферу того бурхливого часу, кипіння пристрастей і 
вирій надій, злет думок і втрату ілюзій.

6.2. Культурологічна проблематика

Культура сприймалася С. Єфремовим як духовна зброя в протистоянні чис-
ленним ворогам української незалежності. А найпоширенішим і найдоступнішим 
її проявом у ті часи було друковане слово - книга. Значною мірою, як на нас, на-
дихав публіциста й рух назустріч цілком осмисленому й свідомому поширенню 
інформації про книгодрукування рідною мовою в різних куточках України, яке 
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провадив С. Єфремов та його однодумці, з боку народу - молоді, селянства, вояків 
українських формувань26. Так, книжково-журнальним і видавничим справам ре-
волюційної доби були присвячені передусім такі статті С. Єфремова, як «Голод на 
книжку» («Книгарь», 1917, ч. 2, стовп. 52-54), «Наші місяшники» («Книгарь», 1917, 
ч. 4, стовп. 175-177), «Про пошану до книги» («Книгарь», 1918, ч. 5, стовп. 251-253)27. 
Звичайно, тією чи іншою мірою торкався С. Єфремов цих питань і в інших своїх 
рецензійних замітках. Усі ці різножанрові, різнопланові праці передусім об’єднує 
любов автора до української книги як духовного надбання, ментальної цінності, 
культурного скарбу народу, глибоке розуміння потреби в ній скрізь, де живуть, 
учаться, працюють чи воюють українці - в селянській хаті, сільській і міській шко-
лі, квартирі інтелігента, казармі. Він тішився, що в Україні нарешті наступив 
інтелектуальний голод, голод на книжку, на друковане слово і вболівав, що не 
завжди за змістом та оформленням ця духовна пожива відповідає своєму високому 
призначенню. 

«Вперше тепер українська книжка широкою хвилею пішла по Україні, - писав він 
у статті «Про пошану до книги» («Книгарь», 1918, ч. 5), - вперше зазирнула до таких ку-
точків та суточок, до яких не було передніше ходу книжці. Вперше книжка зробилась 
продуктом масового споживання. І зовсім не байдуже, якою та перша книжка завітає 
в нові місця й до нових людей, у якому образі й яким виглядом лишить вона по собі 
перші вражіння. Адже ці перші вражіння часто зафіксовуються навіки, з них склада-
тиметеся розуміння про книжку взагалі, на них виховуватиметься, кажучи загально, 
смак тієї публіки, що вперше задовольняє з теперішніх видань свій інтелектуальний 
голод. З перших вражіннів складається звичайно, непереможний образ річі й тому 
психологічно вони величезну вагу мають. Які ж будуть ці перші вражіння од книги, 
найперше од її зверхнього вигляду?

Надзвичайно вбогий, безнадійно сірий образ уявляє з себе наша теперішня книга 
своїм зверхнім виглядом»28. 

Боротися з цією зовнішньою «сірістю», зумовленою у більшості випадків еконо-
мічними негараздами, і прагнув автор «Книгаря», звертаючи увагу майже в кож-
ній рецензії на зовнішній вигляд видання. Не менш ретельно він аналізував мову.

В умовах появи масового попиту на книгу, пробудженого Українською рево-
люцією, гостро постала проблема естетичного оформлення літератури для масово-
го читача. Як видавець, редактор й шанувальник книги, С. Єфремов наголошував, 
що книгу потрібно розглядати не лише як інтелектуальний продукт, але й витвір 
мистецтва, виховувати читача на кращих взірцях книжкової продукції. 

«Книжка, коли вона має широкий збут, служить найкращим провідником смаку 
і культури навіть своїм зверхнім виглядом, і не треба цього забувати. Любов до книги, 
що виявляється й в піклуванні про її зверхність, переходить також на читача і його 
теж виховує в такій же любові і пошані до книжки. Цього потужного фактора культур-
ности не треба нехтувати, а надто за нашого часу, коли книжка робиться річчю масової 

26  Див: Іваницька С., Демченко Т. «Росте інтерес до книжки…»: культурологічна проблематика 
у публіцистиці Сергія Єфремова на сторінках «Книгаря» (1917-1920 рр.). Проблеми вивчення історії 
Української революції 1917-1921 рр: зб. наук. праць. 2018. Вип. 13. С. 164-189.

27  Іваницька С. Книжково-видавнича справа у добу Великої революції в роздумах Сергія 
Єфремова на сторінках часопису «Книгарь» (1917-1920 рр.). Бібліотека. Наука. Комунікація: мате-
ріали міжнародної наукової конференції (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.). Київ : НБУВ, 2015. Ч. 1. С. 176-178.

28   Єфремов С. Про пошану до книги / Єфремов С. Публіцистика в «Книгарі» доби війни та 
революції (1917-1920). С. 110.



472472472

Розділ VІ. Публіцистика Сергія Єфремова на шпальтах «Книгаря» (1917-1920 роки)

потреби і споживання. Більше дбання, більше охайности, більше пошани до книги - то 
й ця пошана переходитиме і в маси і сама книжка більш культурної роботи зробить»29.

Ці єфремовські міркування, висловлені на сторінках часопису доби війн та 
революції, не втратили сенс й для сьогодення30. 

Вченого й публіциста цікавило питання пропаганди української друкованої 
продукції серед широких верств населення. З одного боку, він тішився зростан-
ням інтересу до друкованого слова, появою місцевих видань популярних авторів: 
«Росте інтерес до книжки і центри вже не можуть його цілком задовольнити, - по-
чинається децентралізація культурна, один з найкращих і найкоштовніших може 
здобутків політичної волі»31, але разом з тим переймався низьким рівнем не тільки 
поліграфічної, а й загальної книжкової культури. 

Привертають увагу рефлексії С. Єфремова на шпальтах «Книгаря» щодо твор-
чості одного з його найулюбленіших авторів - Михайла Коцюбинського, постать яко-
го та літературний доробок протягом десятиріч були в фокусі його пильної уваги32. 
Ці виступи Єфремова-критика революційної доби мають свою історію. Елеонора 
Соловей щодо захоплення творчістю Коцюбинського у передмові до «Вибраного» 
відзначає, що Сергій Олександрович «першим так переконливо й повно накрес-
лив літературний родовід та вишкіл Коцюбинського, наочно показав зв’язки його 
творчої манери і з Нечуєм-Левицьким, і з Панасом Мирним, виявивши витоки, що 
його сформували, складові його стилю, довівши, що «самостійність», себто оригі-
нальність письменника, не означає відірваності «од літературних джерел» і окрес-
ливши саме коло цих джерел, із зарубіжними включно. Останнє має особливу вагу, 
позаяк саме Коцюбинський - «імпресіоніст у найкращому розумінні» - здійснював 
назрілий «процес європеїзації української розповідної літератури» як вихід до но-
вих обріїв життєрозуміння та проникнення у природу людини. «Аристократ духа» 
- таку назву мала стаття Єфремова у «Раді» 1913 року, коли Україна прощалася з 
Коцюбинським». А через десять років він знову наголошує в образі письменника 
«печатку того духового аристократизму…»33 Вважаючи у методологічному плані 
С. Єфремова представником історичної школі в її чи не останньому народниць-
кому варіанті, М. К. Наєнко звертає увагу на універсальні світоглядні постулати 
Єфремова - загальнолюдські цінності та естетичний фактор у дослідженні літе-
ратурного процесу та зазначає особливе місце монографічних праць в його дороб-

29   Там само. С. 112.
30  Див.: Іваницька С. Г. Книжково-видавнича справа у добу Великої революції в рефлексіях 

Сергія Єфремова на сторінках часопису «Книгарь» (1917-1920 рр.). Міжнародна наукова конферен-
ція «Бібліотека. Наука. Комунікація»: тези доповідей. URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/
id/652.

31  Єфремов С. [Рец.]: Т. Шевченко. Малий Кобзарь. Видання Баришпільської Учительської 
Спілки на спомин про Шевченковське свято. Стор. 32 in 16°. Баришполе, 1918. Книгарь. 1918. Ч. 7. 
Стовп. 410.

32  Див.: Іваницька С. Творчий спадок Михайла Коцюбинського в оцінках Сергія Єфремова на сто-
рінках часопису «Книгарь» (1917-1919 роки). Сіверянський літопис. 2015. № 1. С. 146-154; Іваницька С., 
Єрмашов Т. Постать Михайла Коцюбинського в рецепції Сергія Єфремова. М. Коцюбинський: погляд 
з ХХІ століття: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю від дня народжен-
ня Михайла Коцюбинського. Чернігів: Лозовий В. М., 2014. С. 153-165; Демченко Т., Іваницька С. 
Постать Михайла Коцюбинського крізь призму його бібліотеки [Рец.]: Меморіальна бібліотека 
М. Коцюбинського. Короткий опис.Чернігівський літ.-мемор. музей-заповідник М. М. Коцюбинського 
/ упоряд. Н. М. Коцюбинська та ін. Чернігів : Десна Поліграф, 2015. 335 с. Українська біографістика. 
2016. Вип. 14. С.355-358.

33  Соловей Е. Сергій Єфремов: доля і спадщина / Єфремов С. Вибране: Статті. Наукові роз-
відки. Монографії. С. 13.
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ку (зокрема, про Коцюбинського)34. Ярослав Поліщук наголошує, що уже за життя 
белетристику Коцюбинського оцінювали як «вартісне й унікальне явище» та зга-
дує «похвальні й проникливі оцінки» І. Франка, Панаса Мирного, С. Єфремова, 
М. Євшана, С. Черкасенка, Л. Старицької-Черняхівської, що формували основу 
майбутнього канону35. Праці Єфремова (зокрема, розвідки біографічного харак-
теру) він називає серед тих, що дали цінний матеріал для наукового життєпису 
письменника, сприяли верифікації творчого феномену Коцюбинського в контексті 
української літератури ХІХ - початку ХХ ст., окреслили цікаві компаративістичні 
паралелі (Коцюбинський і - Чехов, Мопассан, Горький…)36. Я. Поліщук солідари-
зується з думкою Єфремова про те, що основана на високих естетичних стандартах 
новітньої європейської літератури, творчість Коцюбинського не мала шансів на 
масовий успіх на рідному українському ґрунті, де у той час ще не були культи-
вовані критерії, адекватні найновішим європейським модам37. Покликаючись на 
монографію Єфремова, Я. Поліщук погоджується з поглядом критика про те, що 
справжній успіх прийде до Коцюбинського по двадцяти-тридцяти роках38.

Прозаїк, критик, літературознавець, публіцист М. Слабошпицький торка-
ється засобами художньої рецепції питання щодо сприйняття Єфремовим поста-
ті Коцюбинського39, солідаризуючись із тезами Сергія Олександровича щодо «ду-
ховного аристократизму» письменника та «передчасності» появи Коцюбинського 
на українському літературному полі. Услід за Єфремовим він акцентує, що 
«Коцюбинський - для підготовленого філологічного читача, який може, мов перед 
дивом, зупинитися перед реченням і побачити, скільки там повітря, сонця, пласти-
ки! Коли Коцюбинський вийшов на свою дорогу, він почав писати так, як в Україні 
не писали. Це дуже важливо для української літератури, для її майбутнього. Але 
- гірка дивина! - читача для Коцюбинського не було. Він ще не народився»40. 

Черкаська дослідниця І. Кошова зосередилась на прочитанні монографії 
С. Єфремова 1922 р., присвяченої Коцюбинському. На думку авторки, книга за-
свідчує «уважне, глибоке і вдумливе студіювання досліджуваного матеріалу» та 
спонукає застосувати психобіографічний метод до творчості М. Коцюбинського41.

Щодо особистих контактів С. Єфремова та М. Коцюбинського, зазначимо, що 
їхнє листовне спілкування розпочалося в жовтні 1900 р. із приводу участі письмен-
ника в антології «Вік»42 і продовжувалося до 1912 р. При читанні листів помітно, 

34  Наєнко М. К. Сергій Єфремов і його історико-літературна концепція / Єфремов С. О. Історія 
українського письменства / За ред. М. К. Наєнка. Київ : Femina, 1995. С. 8-9.

35  Поліщук Я. І ката, і героя він любив... Михайло Коцюбинський: літературний портрет. Київ: 
ВЦ «Академія», 2010. (Серія «Життя і слово»). С. 10.

36  Там само. С. 11.
37  Там само. С. 30
38  Там само. С. 31.
39  Михайло Слабошпицький. Що ж записано до нашої «книги життя»? Розмовляв Володимир 

Коскін. URL: http://rock-oko.com/statt/ntervyu/mixajlo-slaboshpiczkijshho-zh-zapisano-do-nasho-knigi-
zhittya.html. На думку фахівців, твір Слабошпицького, це - поліфонічний біографічний роман. Усі мов-
ні партії розподілено між «дев’ятьма голосами», один із яких належить Сергію Єфремову (Нахлік Є. 
Портрет письменника в багатоголоссі: [Рец.]: Михайло Слабошпицький. Що записано в книгу життя: 
Михайло Коцюбинський та інші: Біографія, оркестрована на дев’ять голосів. Київ : Ярославів Вал, 2012. 
URL: http://litakcent.com/2013/01/17/portret-pysmennyka-v-bahatoholossi/print/) 

40  Слабошпицький М. Ф. Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші: біогра-
фія, оркестрована на дев’ять голосів. Київ: Ярославів Вал, 2012. С. 62-66, 78-89, 106-114, 179-186.

41  Кошова І. Михайло Коцюбинський у творчій спадщині Сергія Єфремова. Матеріали чет-
вертих Всеукраїнських Єфремовських читань. Черкаси, 5-6 жовтня, 2006 р. Черкаси: Брама-Україна, 
2007. C. 142.

42  Листи до Михайла Коцюбинського. Т. 2: Горошовський - Іткін / Упор. та коментарі В. Мазного. 
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як поступово змінюється стиль спілкування Єфремова - від офіційно-шанобливо-
го до щирого й приязного, що виявляється в формулах епістолярного етикету (від 
звернень «високоповажаний Добродію!», «вельмишановний Добродію!» до з 1903 р. 
«вельмишановний Михайло Михайловичу!», «любий Михайло Михайловичу!», «до-
рогий Михайло Михайловичу!»). В останньому листі від 6 жовтня 1912 р. Єфремов з 
тривогою писав: «Вразила мене звістка про Ваше здоровлє. Що таке з Вами? Чув я, 
що влітку були в Києві, і дуже жалкував, що не довелося побачитися…»43.

У споминах «Про дні минулі» Єфремов згадує про зустрічі з Коцюбинським на 
з’їздах ВБДО, на яких він був присутній починаючи з 1900 р., про співпрацю пись-
менника з журналом «Киевская старина»44. У потаємних щоденниках 1920-х рр. ім’я 
митця зустрічається часто: Єфремов пише про видання в Берліні своєї монографії 
про Коцюбинського45, про друк у Державному видавництві України (ДВУ) зібрання 
творів останнього (коментуючи темпи радянського видання класиків: «робиться, як 
мокре горить»!)46, про занедбану могилу Коцюбинського47, про свій колишній лист 
до Ю. М. Коцюбинського, який ніяк не можуть забути більшовики («видно, все-таки 
поцілив він у мету»)48, занотовує враження з приводу Глібовського ювілею 1927 р., 
згадує Чернігівську громаду «часів Шрага, Грінченка, Коцюбинського, Самійленка…
»49, говорить про замовлену йому з Вінниці брошуру про Коцюбинського, яку вреш-
ті-решт видали в 1927 р. у «більшовистському дусі»50, фіксує відповідь на прохан-
ня ДВУ щодо передруку в хрестоматії його статті про Коцюбинського51, пише про 
своє опрацювання в 1928-1929 рр. листування письменника (так, запис від 12 липня 
1929 р. про те, що нарешті закінчив редагувати епістолярій супроводжує коментар: 
«Вітчизна, певна річ, оддячить за працю»)52. З листів до Є. Х. Чикаленка довідує-
мося про студіювання Єфремовим творчості Коцюбинського, про клопоти щодо реда-
гування його спадщини53. У Чикаленка Єфремов прохав дозволу надрукувати його 
листування з Коцюбинським та допомогти в пошуку листів до 1908 р.54.

Праці, які Єфремов присвятив письменнику, нечисленні, але такі, що захоплю-
ють із перших рядків глибиною осягнення неповторності і трагічної долі майстра, 
інтуїтивним відчуттям творчого стилю письменника. У дореволюційний період ді-
яльності критик подав про нього окремий підрозділ у виданій 1911 р. «Історії україн-
ського письменства»55 та статтю «Аристократ духа. Ясній памяти М. Коцюбинського» 

Ніжин, 2002. С. 279.
43  Там само. С. 310.
44  Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі: спогади.С. 433, 502, 521.
45  Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. С. 56.
46  Там само. С. 101.
47  Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. С. 259, 477
48  Там само. С. 379, 469
49  Там само. С. 475.
50  Там само. С. 533, 548
51  Там само. С. 654.
52  Там само. С. 592, 777. Критики, просякнуті ідеологією більшовизму, дійсно «оддячили» 

Єфремову за кропітку працю над творчістю класика. Див.: Лакиза І. М. Коцюбинський в освітлен-
ні С. Єфремова. Пролітфронт. 1930. №5-6. С. 301-322. До речі, Лакизу Єфремов згадує на сторін-
ках щоденників у скандально-критичному контексті в зв’язку з виданням творів Коцюбинського в 
«Книгоспілці»: І. Лакиза фактично вкрав звання редактора у Ананія Лебідя, що одноосібно проробив 
всю важку підготовчу працю щодо цього видання (Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. С. 672).

53  Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листування, 1903-1928 роки. С. 171, 209
54  Там само. С. 28, 316-318.
55  Праця «Історія українського письменства» має декілька прижиттєвих видань (1-е вид. - 1911 р. 

(на ньому не марковано ні місце, ні рік видання, лише міститься позначка, що видане за допомогою 
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(Рада. 1913. № 88). Видрукував на шпальтах щоденної газети «Киевская мысль» 
(1913. № 150) рецензію на повість «Тіні забутих предків» (Київ-Львів, 1913). У дні 
Української революції Єфремов відгукнувся оглядом на сторінках «Книгаря» у ч. 2 за 
1917 р. з приводу брошури М. Коцюбинського «Іван Франко» (Київ: Криниця, 1917). 
Висвітлив постать письменника в «Короткій історії українського письменства», яка поба-
чила світ у 1918 р. Згодом з’явились монографії: Єфремов С. Коцюбинський. Критично-
біографічний нарис з додатком автобіографії Коцюбинського (Київ : Слово, 1922. 175 
с.); Єфремов С. Михайло Коцюбинський (Київ : Ляйцпиг, 1924. 173 с. Серія «Загальна 
бібліотека. Літературні характеристики українських письменників»). На замовлення 
подолян була написана популярна книжечка: Єфремов С. Михайло Коцюбинський - 
український письменник / З вступним словом Ф. Маслюка; з ілюстр. В. Сільвестрова 
(Вінниця, 1927. 16 с. Серія видань, присвячених пам’яті М. Коцюбинського, № 1). 
Концептуальним є слово С. Єфремова «Од редактора», вміщене в підготованому ним 
виданні «Творів» М. Коцюбинського наприкінці 1920-х рр.56. 

У «Книгарі» побачили світ огляди критика, присвячені М. Коцюбинському: 
«З доби шукання» (1917, ч. 8, стовп. 438-441) та «Нескінчена пісня» (1919, ч. 25-26, 
стовп. 1681-1684). Предметом обговорення була поява перших томів повного зібрання 
творів майстра слова у видавництві «Криниця». Амбітне завдання опублікувати пов-
ного Коцюбинського поставило перед собою київське видавництво «Криниця» - саме 
цей факт і став предметом обговорення в двох названих вище рецензіях Єфремова 
на сторінках «Книгаря». Так, Єфремов писав: 

«Не хотілося б, але мушу сказати скілька слів про деякі непорозуміння, що викли-
кає оце видання «Криниці». Ми не знаємо плану видання. Маємо том перший і другий 

- значить, будуть і дальші, - отже це мабуть повне зібрання творів Коцюбинського. За 
його могли б ми тільки подякувати видавництву. Далі, видавництво укладає видання 
ніби хронологично. Це знов же добре, бо щоб зрозуміти Коцюбинського, треба з ним ра-
зом перейти етапи його етапи розвитку. Але чому, в такому разі, в першому томі маємо 
«Для загального добра» (написане р. 1895-го) і не маємо «Ціпов’яза» (датовано: січень 
1893)? Два роки для Коцюбинського - великий час і перспективу вже порушено. Але 
єсть дещо ще гірше. Видання це не повне, бо видавництво не подбало про текст творів 
Коцюбинського. Напр., наведеної у мене характеристики Гната з повісти «На віру» чи-
тач у виданні «Криниці» не знайде. Чому? Певне тому, що видавництво просто передру-
кувало цю повість з видання 1903 року, а коло того видання попоходила цензорська 
рука. Я не звіряв усього тексту «Криниці» з закордонними виданнями, але думаю, що це 
не єдиний пропуск, і треба, щоб хоч у дальших томах таких огріхів не було, щоб видавці 
не звірялись на цензурні видання, а й доложили деякої, мінімальної правда, праці - по-
новити те, що вигриз з творів Коцюбинського справжній зуб лютого часу. Препарованого 
Коцюбинського давати не годиться»57.

У жовтні 1919 р., коментуючи заяву «Криниці» щодо появи подальших томів 
письменника, Єфремов зауважує наступне. 

М. Дмитрієва, «Український учитель»), 2-е - 1912 р., 3-е - 1917 р. у Києві, четверте, змінене та доповнене 
- 1919-1924 рр., Лейпциг, Німеччина). Останнє перевидання здійснене за ред. М. К. Наєнка в видавни-
цтві «Феміна» (Київ, 1995). Про М. Коцюбинського див. с. 540-545.

56  Єфремов С. Од редактора / Єфремов С. Вибране: Статті. Наукові розвідки. Монографії. С. 
311-319. Під текстом стоять дві дати: 1922 та 1928 рр.

57  Єфремов С. З доби шукання: М. Коцюбинський. Твори. Том перший, ст. 189; том другий, стор. 
165. Видавництво «Криниця». Київ, 1917 - 1918. Ціна по 2 карб. 50 к. за том / Єфремов С. Публіцистика 
в «Книгарі» доби війни та революції (1917-1920). С. 138.



476476476

Розділ VІ. Публіцистика Сергія Єфремова на шпальтах «Книгаря» (1917-1920 роки)

«Цим - п’ятим і останнім томом закінчуємо ми своє виданнє творів М. Коцюбинського, 
- поясняє видавництво в передмові до V-го тому. Первісний план видавництва був знач-
но ширший. Наше товариство хотіло дати до рук читачеві видання повне і критично об-
роблене - хотіло установити текст кожного оповідання, включити всі недруковані твори, 
зібрати статті і критичні замітки, і, які можна дістати, листи покійного письменника». 
Цей план лишивсь невиконаним, видавництво дало тільки частину літературної спад-
щини, а саме ту, що належить до сфери красного письменства, та й то не всеньку (нема, 
напр., хоч не багатьох, але для Коцюбинського цікавих спроб віршованої поезії). Те ж 
саме треба сказати і щодо «критичности» цього видання: редакторської руки, як я вже 
зазначив у статті з приводу двох перших томів (див. «З доби шукання», - Книгарь, ч. 8), 
бракувало цілком, і тому це видання можна вважати просто за передрук попередніх, 
без жадної перевірки й установки текста, без потрібного для видання таких майстрів 
слова, як Коцюбинський, пієтету. Хоча б як дивились ми на ті причини, які в передмові 
за оправдання виставляє видавництво, але мусимо признати, що добре видання тво-
рів Коцюбинського то ще справа будуччини. Видавництво «Криниця» обіцяє взятись до 
його «не в довгому часі», дуже бажано, щоб воно перемогло теперішні труднощі друкар-
ської техники й виконало свою обіцянку, справді не обаряючись. Поки ж що поговоримо 
про те, що маємо»58. 

У першій рецензії, розпочавши з тези про те, що «популярність Коцюбинського 
не дорівнює його славі», Єфремов прослідковує головні тренди в розвитку худож-
нього мислення й стилю Коцюбинського від етнографічно-реалістичної манери до 
метафоричного, імпресіоністичного і психологічного письма. 

«Путь Коцюбинського була трудна, і художник не одразу знайшов себе, не одразу 
потрапив на свою власну стежку й опанував свою позицію в письменстві. Писав він 
взагалі не багато, не часто нагадував про себе читачам, видимо обробляючи пильно 
кожну свою нову річ. Він немов сам почував ту свою самотність, що «болісним і гордим 
покриком» прорвалася була вже геть пізніще. І на початку своєї літературної діяльно-
сти, в тих творах, що увійшли і в перший, а почасти і в другий томи нового видання, він 
немов шукав того звичайного читача, запобігав його уваги, силкувався вийти на люде, 
принатурюючись до загального тону, який панував тоді в українському письменстві»59.

Простежуючи головні фази еволюції майстра, Єфремов твердить:
 «На початку 90-х років, коли вийшов на літературну арену Коцюбинський, у нас 

ще цілком і неподільно панувала та етнографично-реалістична манера, якої найкра-
щими заступниками були небіжчик Левицький та Мирний, особливо перший, більш 
відомий серед українського громадянства. І Коцюбинський свою роботу починає під 
виразним впливом цієї манери і так її засвоює, що подекуди навіть у дрібницях, аж 
до поодиноких виразів, видко наслідування повістям та оповіданням Левицького. 
Найвиразніше може пробивається це в найбільшому з творів першого тому, в повісті 
«На віру» та в оповіданні «Ціпов’яз»; озивається і в пізніше написаному «Для загального 
добра» та й у всіх дрібніших оповіданнях, написаних у 1890-х роках».

 Не проминає критик і народницькі мотиви в писаннях Коцюбинського: 
«Питання про народ та «мужицьку долю», ота вічна «життьова загадка», чому «для 

58  Єфремов С. Нескінчена пісня / Єфремов С. Публіцистика в «Книгарі» доби війни та револю-
ції (1917-1920). С. 222.

59  Єфремов С. З доби шукання / Єфремов С. Публіцистика в «Книгарі» доби війни та револю-
ції (1917-1920). С. 135.
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мужиків нема щастя на землі» - займає не тільки героїв Коцюбинського, а й самого ав-
тора цієї першої доби його діяльности… Мало не все перше десятиліття письменниць-
кої діяльности Коцюбинського можна звести до його ж таки характеристики героя з 
повісті «На віру»… І сам автор лине з своїм героєм у ті майбутні часи, коли це прийшло 
вже, - прийшло і для його самого вилилося в ті чудові і разом жахливі картини, які 
Коцюбинський пізніще дав нам у нарисах «Fata morgana». …Уява художника часто 
попереджає міркування політика», - підсумовує критик60.
 Щодо подальшого поступу Коцюбинського на шляхах модернізму, Єфремов 

зауважує: 
«Але вже тоді до старої манери Коцюбинський починає нових красок докладати. 

Манера ця була занадто вузька й тісна для його, він у їй не вміщався. Пізніще він і 
зовсім виросте з неї, скине її, як тісну одіж, тепер же пробує розтягти її на міру свого 
художнього зросту. Він, напр., перший, - далеко раніш од Горького, - змалював демо-
ничного босявку («Помстився»), одного з категорії «колишніх людей» з їхньою специ-
фичною філософією, що щастя тут, у цій баньці пиватенькій на дні спочиває. Він узяв 
під сумнів «те проблематичне загальне добро», яке вагою своєю падає на темний люд 
і лишає в серцях у його саму зненависть («Для загального добра»). Він пробує увійти в 
глиб психики й настроїв людських і уложити їх у ясну гаму звуків («На крилах пісні»). 
Він обертається до людської нікчемности й аналізує її життьові прояви («Поєдинок», 
«Лялечка»)... Сама навіть екзотичність сюжетів Коцюбинського, отой, напр., молдаван-
ський побут, показує, що в звичній українській тільки сфері було б тісно художникові 
такої міри, як Коцюбинський. І вже в перших його творах - блисне яке-небудь несподі-
ване порівняння, осяйний образ, що нагадують справжнього Коцюбинського, того, яким 
він зробиться вже незабаром. Але поки що - він ще ввесь у майбутньому, він шукає. І 
шукаючи, росте на силах сам. І як перші ознаки того, що він знайшов і виріс, маємо 
прекрасний нарис «В путах шайтана», ясну й прозору «акварелю» - «На камені» і незрів-
няний психологичний етюд «Цвіт яблуні». - Надто останній. Він вводить нас живцем у 
лабораторію художника й показує, як талант «дивиться» його очима, як «ненажерливою 
памьяттю письменника» вбірає в себе події, як шукає й становить поруч себе світло й 
тіні і укладає все те в душі» - «як матеріял»... Доба шуканнів скінчилась. Великий ху-
дожник народився...»61.

У наступному тексті - «Нескінчена пісня» - Єфремов розпочинає аналіз естетич-
ної еволюції Коцюбинського з такої фрази: «Перші два томи творів Коцюбинського 
показують ту добу шукання, що пережив наш великий майстер слова в своїй лі-
тературній еволюції. Деякий матеріал до того шукання маємо і в дальших томах. 
Найвиразніше це одбилося в дрібниці «Сон», позначеній 1904 роком (т. V)»62. На ма-
теріалах останнього десятиріччя його творчості Єфремов аргументовано доводить, 
що 

«Коцюбинський письменник знайшов себе, знайшов «другу половину серця», і з 
під пера його вийшли нарешті ті твори, якими він себе вкоронував як дозрілого майстра 
слова, як художника, що зазирнув глибоко в людську душу й дав нев’янущі зразки твор-
чости. Розумію такі твори, як «Intermezzo», «Тіні забутих предків», «Хвала життю», «На 
острові», «Сон» (другий), «Сміх», «Невідомий», «Persona grata» і ін. В них Коцюбинський, 
можна сказати, цілком пориває з реалістичною манерою першої половини своєї діяль-
ности: там йому було тісно, і стара одежа сама собою спала з його плеч, скоро він виріс 
60  Там само. С. 135.
61  Там само. С. 138.
62  Єфремов С. Нескінчена пісня. С. 222.
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до справжньої своєї міри. Тепер це імпресіоніст, що цікавиться найдужче тими вражін-
нями, які справляють на вразливу душу художника як події внутрішніх переживаннів, 
так і контури, краски й згуки околишнього світа. Реальні і навіть дражливо реалістичні 
деталі його творів … ані трохи не заважають цьому прозиранню художника у внутріш-
ню істоту річей, перевазі для його ніби скороминущих, але по суті тривких вражіннів 
над скаменілими подіями околишнього світа. Навпаки, реальні деталі тільки тим дуж-
че підкреслюють зазначену ріжницю та контрасти, нагадують усіма голосами, що істота 
життя для художника не в них, а в тому, що вони собою виявляють»63. 

Щодо поеми «Сон» Єфремов формулює таке глибоке спостереження: 
«І між тією дрібного деталлю і страшним висновком лежить ціла гама переживан-

нів, герой силував себе - з сфери огидної дійсности втекти в ясний світ мрій; він ство-
рив собі той світ з матеріялу, що дали вражіння колишнього. Обидва світи - правдиві і 
реальні. Але першого потрібно Коцюбинському тільки на те, щоб краще одтінити, щоб 
показати, що людина може і повинна тікати з смітників життя і створити собі нехай світ 
мрії, але такий, у якому вона жила б гарним і повним життям, без того непотрібного 
грузу і ще непотрібнішого для повного життя спокою, без мертвотної застиглости на 
здобутому»64.

Єфремов завершує свою критичну статтю 1919 року акордом: 
«Коцюбинський, як художник, знайшов себе, але не заспокоївся на знайденому, 

на «здобутому на власність». Отой «жадливий та владний голос - шукай!» - не давав 
йому застоятись на одному місці. «І так було довго, так було завжди»... Та величезна 
трагедія цього великого художника в тому, знайшов він другу половину свого серця 
пізно - коли врешті настала зима, коли «на мою голову впав перший сніг», коли сили 
вже вичерпалися і художникові лишалося «підняти очі до гори, до білого снігу, і зо-
ром зацькованого звіря благати його: іди… іди… спадай і покрий на віки» («Сон», т. V). 
Коцюбинський сам був свідомий своєї трагедії, - принаймні справді щось од «зацько-
ваного звіря» вчувається в тій лаконичній фразі - «На острові» не скінчене» - якою він 
урвав свого передостаннього листа до д. М. Могилянського (Наше Минуле. 1918. Кн. II. 
Стор. 85). Так те оповідання й лишилось не скінченим, як не скінченою треба вважа-
ти мабуть і всю літературну діяльність Коцюбинського. Він знайшов чого шукав, але 
знайденого не виявив, але останнього свого слова не сказав і заніс з собою в передчасну 
могилу найкраще з того, що повним вже цвітом розцвіталося в його душі. Творчість 
Коцюбинського - це не скінчена, а урвана пісня, урвана на півслові і буквально, і в 
ширшому розумінні з погляду тих можливостей, яких аж тоді вже мало право од його 
чекати світове письменство.

Пішов зимовий сніг і покрив їх «на віки»»65.

Таким чином, перша праця Єфремова - «З доби шукання», як уявляється, сти-
лістично й змістовно перегукується зі вступом до монографії про Коцюбинського, 
виданої в 1922 р. А от інший текст - «Нескінчена пісня» - ближче до змісту й спря-
мованості «Історії українського письменства». Також знаходимо спільні відлуння і 
варіації з текстом «Од редактора» до т. 5 «Творів» Коцюбинського, який укладав і 
редагував Єфремов. 

Отже, у публікаціях на шпальтах «Книгаря» 1917-1919 рр. Єфремов подав 
63  Там само. С. 223.
64  Там само. С. 223-224.
65  Там само. С. 224.
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своє бачення періодизації творчості М. М. Коцюбинського, прослідкував еволюцію 
художніх стилів письменника: від етнографічно-реалістичного до метафоричного, 
імпресіоністичного, психологічного. Окреслив місце митця в українському куль-
турному житті. Для Єфремова Коцюбинський був одним із «значущих Інших» у 
конструюванні «світу ідей» українського письменства модерної доби. Проникнення 
у таємниці творчої лабораторії Коцюбинського загострили увагу Єфремова до ес-
тетичних критеріїв в оцінці літературних явищ, і це підважує усталені уявлення 
про критика та історика літератури як категоричного апологета народництва. Як 
слушно зауважує Е. Соловей, Єфремов «виразно прочував здатність культури, мис-
тецтва до самозбереження і в книжці про Коцюбинського побіжно і наче мимохіть, 
а проте так виразно мовив про цю особливу силу “творчості, якої ясні паруса сяга-
ють і нашу глупу ніч”»66. 

У статті «Дорогою шукання» («Книгарь», 1920, ч. 1-3 (29-31), стовп. 23-32), що 
була відгуком на твори молодого літератора Михайла Івченка, Єфремов висловив 
відвертий погляд на процеси трансформації в українській літературі, почавши з 
того, що 

«…в нашому красному письменстві часів війни та революції кидається в вічі одне 
цікаве і з першого погляду мало зрозуміле з’явище. Тоді як віршова парость його до-
сить буйно розгорнулася й появила цілу, можна сказати, фалангу будь-що-будь по-
мітних заступників - у прозовій не завважимо майже ніякого руху. Не без прозаїків, 
звичайно, але... сіро якось тут і навіть на людей убого, не пригадаєш жадного ймення з 
таким безперечно власним обличчям, як у сфері віршової літератури напр., П. Тичина. 
Залежить це од загального духу часу - і мене особисто мало тішить добрий урожай на 
віршовників, особливо коли його поставити поруч з засухою на прозаїків». 

На думку критика, «переоцінка цінностей» у письменстві, як і скрізь, почина-
ється здебільшого з формальної сторони, з техніки, вона ж у віршовій сфері дає для 
«революцій» далеко більш вдячного ґрунту, ніж у прозовій: тут нема як похизува-
тися такими звуковими комбінаціями та ефектами, як у вірші; тут не можна самою 
формою надолужувати; тут, нарешті, сама техніка не спокушає такими принад-
ними труднощами, перемагання яких часом обертається в фокусництво. «Менш 
блискуча - то менш і принадна це форма в ті часи, коли на всякі блискучки такий 
попит зринає великий». І далі Єфремов говорить про те, що зазначене явище свід-
чить, що 

«…наша “літературна революція” одбувається поки що чисто формальним спо-
собом, зверху і зглибока не зачепила ще літературного ґрунту, не дійшла ще до під-
ґрунтя літературного, і хто зна чи переїде навіть з голів у поодиноких людей чи гурт-
ків до ширшої свідомості, як ідейне надбання саме останнього часу. Принаймні брак 
новаторства [як]раз там, де техніка не так притягає сама задля себе, показує, що поза 
технічною стороною «літературна революція» не виявила ні широкого розмаху, ні твор-
чих змаганнів, і не вважаючи на тріскучу фразеологію, перебуває власне на старих 
форм і настроїв. Навіть настроїв... Бо, як побачимо зараз на прикладі чи не єдиного по-
мітного у нас між молодими письменниками прозаїка, тут поки що не так революцією 
живляться, як наслідуванням старих, часом досить старих, зразків» («Книгарь», 1920, 
ч. 1-3 (29-31), стовп. 23-25). 

У контексті культуротворчих проблем революційної доби увагу привертає ще 
66  Соловей Е. Сергій Єфремов: доля і спадщина. С. 15.
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одна неординарна праця зі скарбниці «книгарівського» доробку С. Єфремова67. Це 
рецензія на брошуру В. Обюртена під провокативною назвою «Мистецтво вмирає»68. 
Можливо, ім’я автора мало про що говорить сучасному читачу. Віктор Обюртен 
(Auburtin) (1870-1928) - відомий свого часу німецький есеїст, мистецтвознавець, теа-
трознавець, культуролог. 

Народився в сім’ї, яка емігрувала з Ельзасу за два покоління до його появи на світ: 
так, його дід, Шарль Луї Бенуа (1808-1885), працював шеф-кухарем для короля Пруссії. 
В. Обюртен дебютував як театральний критик у «Berliner Börsenzeitung». У 1911-1914 
рр. працював у газеті «Berliner Taheblatt» (Париж). Був симпатиком французької полі-
тичного лідера Жана Жореса, хоча й відкидав його соціалізм. Обюртен як журналіст 
та літературний критик сформувався в добу переходу від традиції до модерну. Але, на 
думку фахівців, на відміну від консервативно налаштованих інтерпретаторів, він не агі-
тував проти художніх інновацій, а був спроможний знайти інтелектуальне задоволення 
в кожній новій «літературній ідеології» та коректно проаналізувати її в своїх критич-
них начерках. У серпні 1914 р. вибухнула війна, і він як представник ворожої країни 
був заарештований і поміщений у в’язницю в Діжоні, на сході Франції, далі переміще-
ний у в’язницю в Morsiglia на острові Корсика, де залишався до 1917 р., але оскільки 
арештант був серйозно хворий, то французька влада випустила його й репатріювала до 
Німеччини через Швейцарію. Своє життя в умовах французького інтернування пізніше 
згадав у книзі «Мій досвід у Франції». Після 1917 р. продовжив літературну працю. 

Книжку Віктopa Обюртена «Мистецтво вмирає» випустило в світ у 1918 р. ки-
ївське видавництво «Ґрунт». Жанр цього твору являє синтез елементів мистецтвоз-
навчого етюду, есе і поеми в прозі. Особливої пікантності публікації надає той факт, 
що переклад з німецької здійснив Лесь Курбас, чиїм постійним опонентом на терені 
теорії й практики театрального мистецтва згодом, у 1920-ті рр., виступав, як відомо, 
С. Єфремов. 

Лесь Курбас (1887-1937) - видатний український режисер, актор, теоретик театру, 
драматург, публіцист, перекладач, засновник та головний режисер театру «Березіль» 
в Харкові (1922-1933 рр.). Народився в Галичині в родині акторів. Навчався на філо-
софському факультеті Віденського університету, згодом у Львівському, але потяг до 
театру переміг. Співпрацював з гуцульським театром «Верховина», згодом у театрі 
«Бесіда», заснував «Тернопільські театральні вечори». З 1916 р. у Києві, де розпо-
чав самостійну діяльність у «Молодому театрі» (1917-1919 рр.). У короткому вступно-
му слові, датованому 15 червня 1918 р., перекладач памфлету висловив свої думки 
щодо головних ідей німецького автора 69, доводячи читачеві, що справи в царині 
культури стоять не так однозначно. Отже, маємо своєрідну полеміку трьох авторів, 
яким близькою й дорогою була доля мистецтва в широкому розумінні. Що вони від-
стоювали, чого не сприймали, з чим погоджувалися, на що сподівалися?

В. Обюртен писав свої гостро публіцистичні роздуми за декілька років до по-
67  Див.: Іваницька С., Демченко Т. Віктор Обюртен, Лесь Курбас, Сергій Єфремов: роздуми 

про майбутнє мистецтва в роки революцій та катастроф. Дивослово: українська мова і література 
в навчальних закладах. 2018. № 4 (733). С. 57-61. У додатку надруковано текст рецензії С. Єфремова.

68  Єфремов С. [Рец.]: Віктор Обюртен. Мистецтво вмирає. Переклав Лесь Курбас. Мистецька бі-
бліотека, ч. І. Видавництво «Ґрунт». Стор. 64. in 8°. Ц. 8 гривень. Київ, 1918 / Єфремов С. Публіцистика 
в «Книгарі» доби війни та революції (1917-1920). С. 201-204.

69  Обюртен В. Мистецтво вмирає / пер.з нім. Л. Курбас / Курбас Л. Березіль: Із творчої спадщини 
/ упоряд. і прим. М. Лабінського; передм. Ю. Бобошка. Київ : Дніпро, 1988. С. 340-371; Курбас Л. Слово 
перекладача (Про книгу Віктора Обюртена «Мистецтво вмирає») / Курбас Л. Філософія театру / упо-
ряд. М. Лабінський. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. С. 20-21.
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чатку Першої світової війни. На це вказав Лесь Курбас у єдиному підрядковому ко-
ментарі до здійсненого ним перекладу: «Книжка видана в 1911 р. Одначе сучасна 
війна, війна машин, хитрощів стратега і дипломата, де героїчної вдачі індивідуум 
гине від кулемета, яким керує рука тремтячого боягуза, “Іліади”, запевне, теж не 
дасть». Сам В. Обюртен зауважує: «Виглядає так, наче війна вже цілком вийшла з 
моди, і всі миловари можуть свобідніше віддихати»70. Серед інших скарг на «сіру» 
сучасність й переліку причин «хвороби» і «смерті» мистецтва варто відзначити: 
«маси й корисність»: «Перемінилось обличчя зеленої землі і вкрилось сіттю чорних 
доріг; і сни та ідеї старих часів Горація і Гете вже більше не вдовольняють нової 
хапливої людської породи»71. У В. Обюртена досить переконливо виглядають гострі 
обвинувачення проти повсюдної індустріалізації. Він захищає довкілля майже як 
сучасний еколог. Для нього стало драмою, що навіть Рейн виглядає як «континен-
тальна канава, якою возять у Голландію швейцарський маргарин»72. Сюжет про 
гори Саксонії з їхніми чарівними легендами, поєднаний з дитячими спогадами 
автора, зачепив за живе С. Єфремова, і він навів його у своїй рецензії. Німецький 
публіцист вважав, що «мистецтво вмирає, бо вмерло кохання», «вмирає Пригода»73. 
Він таврує сучасну йому епоху, бо вона доба «організованої маси плебеїв». «Навіщо 
нам здалися сильні і самостійні особистості? - гнівно запитував він і саркастично 
додавав, - Хіба нам потрібно слонів, щоб крутити млинки для кави цієї сучаснос-
ті?»74. Цей логічно переконливий і водночас емоційно потужний зразок європей-
ської публіцистики не випадково привернув увагу Леся Курбаса, який заходився 
його перекладати в умовах війни і революції. Дослідниця творчості реформатора 
українського театру Н. Корнієнко, навівши розлогу цитату із передмови, слушно 
зазначила: «Режисер полемізує з “цією книжкою бездонного, безнадійного суму і 
глибокої любови до мистецтва”, він вірить, що майбутнє театру - в синтезі раціо і 
інтуїції. […] Курбас не просто вірить у таке мистецтво, він “майструє” риштуван-
ня»75. 

Пафос Курбаса сфокусований на палкій вірі в нову естетику, котра «відкриває 
перед нами цілком новий світ і безмежні невичерпані можливості. Дає нам радість 
знайти себе в мистецтві… І я смію думати, що ми стоїмо напередодні постання та-
кого високого і живого мистецтва, якому по силі рівного досі ще не бувало і яке так 
ріжниться від старого мистецтва, як наївні Бахові ґавоти від потрясаючих скрябін-
ських сонат»76. 

С. Єфремов не тільки полемізував з автором та його перекладачем і певною 
мірою тлумачем, але й прагнув примирити ці дві візії щодо перспектив розвитку мис-
тецтва: чи воно «вмирає», чи «народжується нове»? Його симпатії на боці німецького 
мистецтвознавця: «Життя, сучасне, диференційоване, здрібніле життя з його ознаками 
переступного часу, з його розпорошенням людськості на дрібні атоми, з нуртуванням 
якихсь ще не зовсім визначених сил, з потоптанням того, чим жила досі людськість, з 
жагучою спрагою по чомусь новому, що не набрало ще виразних форм - це життя дійс-

70  Обюртен В. Мистецтво вмирає / пер. з нім. Л. Курбас / Курбас Л. Березіль: Із творчої спадщини. 
С. 354.

71  Там само. С. 345.
72  Там само. С. 348.
73  Там само. С. 353, 355.
74  Там само. С. 356.
75  Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. Київ : Либідь, 2007. С. 61-62.
76  Курбас Л. Слово перекладача (Про книгу Віктора Обюртена «Мистецтво вмирає») / Курбас 

Л. Філософія театру / упоряд. М. Лабінський. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. С. 20.
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но не сприяє великому, повному мистецтву»77. Ці, сповнені гіркоти слова, можливо, не 
стільки про Європу, скільки про сучасну С. Єфремову Україну доби світової війни, ре-
волюцій і контрреволюцій. Але його життєвий досвід і знання історії культури не дають 
впасти у відчай. Публіцист вірить, що мистецтво вистоїть і оновиться. Тут він вступає у 
завуальовану полеміку з Лесем Курбасом. Нове мистецтво уявляється йому як синтез 
традицій та новацій: 

«Рано ще навіть у тих обмежених формах, до яких зводить плачі Обюртена переклад-
чик, підставляючи під категорію засудженої на смерть так звану реальну школу в мисте-
цтві. Це так само абсолют - негодящий вже тим самим, що він абсолют. […] Справжній та-
лант, що не зневолює сам себе, раз у раз потрапить сказати нове слово, і, навпаки, скільки 
гнітючого шаблону й убійчої трафаретності виявляють іноді «самостійні піонери», які влас-
не тільки пнуться і на самостійність і на піонерство! І я теж думаю, що ми напередодні того 
часу, коли народитись має велике й сміливе мистецтво, - тільки ще маю також сміливість 
думати, що народиться воно з елементів старого, як синтез внутрішнього й зовнішнього 
світа, що складається на матеріал для творця, як гармонія форми й змісту»78. 

Ми зустрічаємо ключову для зрілого Єфремова-критика тезу щодо потреби «гар-
монії форми й змісту» в літературі, театрі, образотворчому мистецтві. Це можна роз-
глядати як наслідок його логічної еволюції від перших епатажних начерків «В поисках 
новой красоты», «Бонавентура в українській літературі (Уваги читача)» та «На мертвой 
точке» до стислого, яскравого, по суті програмового тексту, приводом для написання 
якого послугував курбасівський переклад праці В. Обюртена. Варто також замислити-
ся над єфремовським неприйняттям «абсолюту» або штучного, спрощенного поділу на 
чорне і біле - революційне і старорежимне - як у творчості, так, можливо, й у громад-
сько-політичному житті…

Життя дійсно виявляється вище понад усякі теоретичні конструкції. У роки рево-
люції Лесь Курбас шукав натхнення у стародавніх греків: він показав у Києві трагедію 
Софокла «Цар Едіп» у 1918 р. Керований ним театр «за умов ентропії - розрухи, розпаду 
всіх систем життєзабезпечення, війни, фінансового краху - не просто ставив вистави. 
Він будував авангардні моделі художнього життя майбутнього!»79. А в 1924 р. режисер 
здійснив новаторську постановку трагедії В. Шекспіра «Макбет». Сучасний канадський 
літературознавець так оцінила значення цього кроку: «Скандальність Курбасової по-
становки Шекспіра 1924 року була і політичною, й естетичною. Виглядало так, ніби 
його “Макбет” […] не просто паплюжить світову театральну класику, у череді безкінеч-
них зрад він показує аморальний, владолюбний світ, дуже схожий на світ глядачів у 
залі»80. С. Єфремов, як свідчать рядки з його «Щоденника», категорично не сприймав 
новацій березільців, але ще більш критично ставився до політики та ідеології більшо-
виків, так і не зумівши примиритися з радянською владою ні психологічно, ні морально, 
ні інтелектуально. Свою позицію не приховував. Останні й помирили цих представни-
ків різних мистецьких напрямків. Помирили у властивий для сталінщини спосіб: обох 
оголосили «ворогами народу», заарештували й знищили. В’язня Соловецького табору 
Леся Курбаса розстріляли в урочищі Сандормох 3 листопада 1937 р.81, Сергій Єфремов, 

77  Єфремов С. [Рец.]: Віктор Обюртен. Мистецтво вмирає. С. 202.
78  Там само. С. 203.
79  Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. Київ : Либідь, 2007. С. 62.
80  Макарик І. Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська куль-

турна політика 1920-х років / пер. з англ. Т. Цимбала. Вид. 2-ге, допов. Київ : Ніка-Центр, 2013. С. 11.
81  Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.): 

Джерелознавче дослідження. Київ, 1999. С. 136.
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який волею чекістів був проголошений керівником контрреволюційної антирадянської 
організації «Спілка визволення України», помер у в’язниці у 1939 р. за нез’ясованих об-
ставин. На довгі десятиліття в радянській Україні утвердився єдино можливий і «пра-
вильний» стиль у літературі та мистецтві - соцреалізм - і його очільником в театрально-
му світі призначили Івана Микитенка («Ваню Шекспіра», як знущально висловилася 
І. Макарик, а критики трактували його «як Івана Шекспіра і Гомера революції»82). Утім, 
і він не пережив доби Великого терору.

І схоже, що ні німецький мистецтвознавець, ні український літературознавець і 
громадсько-політичний діяч, ні режисер-новатор не могли навіть уявити собі масшта-
би того лиха, що очікувало на мистецтво та його щирих прибічників у ХХ ст. в лещатах 
тоталітарних режимів…83

На сторінках «Книгаря» друкувались також відгуки на твори самого С. Єфремова. 
Найцікавішими з них, на наш погляд, є рецензії А. Вечерницького, П. Зайцева, 
М. Ішуніної, О. Мицюка, М. Павловського, Д. Ревуцького, які відбивають, звісно, 
суб’єктивний погляд критиків. Але одне їх єднає - шанування творчого доробку й по-
статі самого С. Єфремова - лицаря українського слова, глибокого знавця літератури, 
безкомпромісного публіциста. Не проминули рецензенти й шевченкознавчий доробок 
Сергія Олександровича. Так, Павло Зайцев вітав третє видання брошури Єфремова 
про Шевченка: 

«Це трете, доповнене видання популярної біоґрафії Шевченка, випущене у світ своє-
часно, треба вітати, як один з небагатьох зразків дійсно популярної літератури

Життя і діла Шевченка повні яскравих і надзвичайно «аґітаційних» моментів, які, 
здавалося б, повинні так багато промовляти серцю народньому, проте не мають і досі на-
лежного популярного освітлення. Книжка ж С. Єфремова має всі позитивні прикмети, що 
дають нам право віднести її до класично-популярних видань. Простота і ясність викладу, 
незвичайно педагогічний вибір найголовніших і найзрозуміліших фактів, усунення за-
йвих подробиць - все це без перешкоди цільності й повноті літературного і громадсько-
го портрета поета - робить книжку цю цінним подарунком для пробудженого від націо-
нального сну народу. І з цього боку вона навіть сягає далі безпосередньої своєї мети - вона 
єсть найкращим агітаційним знаряддям пробудження національної свідомости, розвій 
якої умілою рукою вплетено поміж рядками біографії Кобзаря. Стисло викладена історія 
Кирило-Мефодієвського брацтва звертає на себе особливу увагу, яко зразок сполучення 
популярности і історизму.

А мова, та мова, якою уміє володіти лише Єфремов, і той природній і глибокий ліризм, 
що проймає весь зміст невеликої книжки, роблять її недосяжним шедевром, який - ми ві-
римо - всі діячі шкільної і позашкільної освіти поширять якомога серед народа. Як у фо-
кусі, сконцентрував у ній автор мистецькою рукою все, що характеризує високий гуманізм 
Шевченка, і в справі відживлення гуманності серед здичавілих нині мас, вона дасть свої 
певні наслідки»84.

Марія Ішуніна подала детальний відгук на книжку С. Єфремова про національну 
святиню українців - Шевченкову могилу: 

82  Макарик І. Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська куль-
турна політика 1920-х років. С. 323.

83  Іваницька С., Демченко Т. Віктор Обюртен, Лесь Курбас, Сергій Єфремов: роздуми про май-
бутнє мистецтва в роки революцій та катастроф. С. 56.

84  Зайцев П. [Рец.]: Єфремов С. Тарас Шевченко, життя його та діла. Видання третє. Товариство 
«Просвіта» у Київі. Серія життєписів № 25. Ціна 75 коп. Київ, 1917 / Єфремов С. Публіцистика в 
«Книгарі» доби війни та революції (1917-1920). С. 263-264.
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Розділ VІ. Публіцистика Сергія Єфремова на шпальтах «Книгаря» (1917-1920 роки)

«Якусь дивну ролю в житті українського народу грають могили! В бурхливі часи бо-
ротьби за волю вкрилася ними Україна, що поховала в них своїх героїв. Коло кожної могили 
живе легенда, з якої довідуємося, що саме, яка історична подія зв’язана з нею. Записаних 
історій тих могил, на жаль, зовсім обмаль. Це шкода, бо ті могили наші неначе поводарі 
народу на його історичному шляху.

Минули часи козацтва, настали инші часи, инші люде, инші герої, инші завдання. 
Але ніби якась традиція щодо могил залишилась. І ніби ті старі могили стали підмурівком 
для нової найвищої могили - героя новітніх часів, співця нової волі, нових ідеалів. Вище 
всіх піднесена могила на Чернечій горі - відома навіть поза межами України, така уша-
нована, щиро улюблена народом українським. Але і її доля - доля виключного інтересу 

- мала стати однаковісінькою з тими, найбільш безвістними, про які ніде нічого невідомо в 
світі, опріч легенд, що ховаються серед народу. І навкруги Шевченкової могили теж скла-
далися легенди... Але прийшли несподівано часи, що дали нарешті змогу записати цінні, 
відомі хіба маленькому гурткові, відомости, що склали цілу історію. Так, історію! І коли 
прочитаєш її, мимоволі дивуєшся, як ми могли жити без цієї історії, що є таким необхідним 
додатком до загальної історії нашого руху й життя, і як дивно те, що маючи вже і не одну 
історичну книжку, нарід український не мав книжки про могилу свого великого поета. А 
всі ми знали, що могила та мала свою історію...

Невелика, скромна книжечка з кількома малюнками, на IX розділів, написана 
Сергієм Єфремовим. З яким інтересом читаєш і про те, про що вперше доводиться взнати, 
і про те, що вже було більш-менш відоме. Як яскраво встає отой весь період, в якому вже 
почуваються прикмети відродження національної свідомости, вже вбачаються оті зародки, 
думки, що закинув Шевченко в душу народню. Замітки «Основи», промови над могилою, з 
яких найхарактерніша Кулішева... Які пророчі слова: «З’явися батьку, серед рідного краю 
під своєю червоною китайкою, заслугою козацькою; згромадь навкруги себе сліпих, глухих 
і без’язиких: нехай побачать, як далеко вони од правди постали; нехай почують із мертвих 
уст твоїх твоє слово безсмертне; нехай, хоч помиляючись, зачнуть глаголати непозиченою 
мовою після столітніх позичок!»... А всі ці зустрічі труни по порозі, від Петрограду до Київа, 
по тому «шляху на Московщину», про які сам Шевченко згадує «Поміряв і я колись, Щоб 
його не мірять!»... Зібраними до купи фактами книжечка одкриє багатьом з людей все зна-
чіння високої могили над Дніпром.

Разом з фактами зворушуючими, що подавали надії, справждення яких вже не може 
не спостерегти читач сучасности, в ній зібрані і ті ганебні - бодай не згадувати, - які теж 
прислужились до слави голосної про могилу та того, хто в ній похований.

Факти звичайно упевняють з безперечністю, але найкраще в книжечці - це останній 
розділ - думки автора про значіння могили. Вони щирим тоном промовляють і до думки, і 
до серця читача, і жадний з них певно не може не погодитись з висновком автора: «Чари 
рідної пісні темний і несвідомий народ розвіював потроху разом за патріархальною безпо-
середністю; школа, казарма, завод, заробітки псували її й була вона немов камінь-самоцвіт, 
кинутий на шляху під негоду й вітри... І от чого не змогли ні письменство, ні театр, ні на-
віть пісня народня - те робила ота могила самотня на високій горі, в серці України, над її 
головнішою артерією Дніпром-Славутою».

Шкода тільки, що цей докладно опрацьований документ, що так запізнився через 
«незалежні обставини» своїм появленням в світі, ще на деякий час рокований пролежати в 
наші бурхливі часи на полицях книгарень, замісць широкого свого розповсюдження серед 
народу, до чого певно приклала б руки і Київська «Просвіта».

Необхідно і бажано також, щоб видавництво «Просвіта» подбало хоч поки що про по-
стачання її на саму могилу.

Бажано також випустити її і на російській мові. Прізвище автора і марка видавни-
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цтва, опріч самої теми, забезпечують брошурі розповсюдження»85.

Таким чином, автура «Книгаря», серед яких був і Сергій Єфремов, заклала під-
валини не тільки для цілісного уявлення про репертуар української книжки доби ре-
волюції, а визначила й напрямні лінії розвитку національного літературознавства й 
української культури в цілому. Вказуючи на культуротворчу роль цього журналу і від-
значаючи місце С. Єфремова у процесах націєтворення тієї доленосної доби, Г. Костюк 
ще в 1962 р. наголосив, що в добу модерних шукань не тільки в мистецтві слова, але й 
в теорії, історії та методології літератури, 

«українське літературознавство висунуло на передову позицію трьох своїх найвидат-
ніших заступників, які своєю діяльністю поклали печать духу свого на цілу добу і на ціле 
покоління дослідників і теоретиків історії української літератури. Першим був велетень 
українського наукового літературознавства Іван Франко, якого думки про літературу ще й 
досі ми належно не засвоїли. Другий був акад. Сергій Єфремов, перший систематик, кри-
тик і творець історії літератури. Третій - акад. Володимир Перетц, учитель цілого поколін-
ня українських учених… Ось три особи, що персоніфікують собою три потужні методологіч-
ні напрями в українському літературознавстві в останні два десятиліття перед революцією 
1917 року»86. 

Отже, можна зробити висновок, що С. Єфремов використовував «Книгарь» не 
лише як часопис, де можна було негайно вміщувати відгуки на книжкові новинки, але 
й як трибуну, де можна було - у різний спосіб, у різних жанрах (рецензії, бібліографічні 
нотатки, есеї, статті) - ставити питання культурного буття нації, артикулювати моделі, 
засоби і принципи соціокультурної комунікації, накреслювати - можливо, нашвидку-
руч - нові схеми інформаційного обміну; вибудовувати нову ієрархію культурних цін-
ностей, стратегій і стереотипів поведінки, нарешті, сприяти процесам соціалізації та 
інкультурації різних соціальних верств. Доба карколомних змін неминуче підштов-
хувала до «наукової революції» у літературознавстві та до радикальних змін у куль-
турі в цілому, викликала суперництво між конкуруючими концепціями, підважувала 
усталені авторитети, породжувала нові уявлення, примушувала сумніватися у «вічних 
цінностях» та «вічних істинах». С. Єфремов на шпальтах «Книгаря» в своїх численних 
текстах і рефлексіях формулював концептуальні думки щодо потреби «гармонії форми 
й змісту», синтезу традицій та новацій в літературі, театрі, образотворчому мистецтві, 
які, сподіваємося, не втратили ваги й дотепер.

85  Ішуніна М. [Рец.]: С. Єфремов. Шевченкова могила. З малюнками. Вид. Т-ва «Просвіта» у Київі, 
1919, стор. 47, ц. 2 гр. 50 коп. / Єфремов С. Публіцистика в «Книгарі» доби війни та революції (1917-
1920). С. 271-273.

86  Костюк Г. Українське наукове літературознавство в перше пореволюційне п’ятнадцятиліття / 
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Як   бачимо на підставі розглянутого матеріалу, С. Єфремов у своїй що-
денній та не завжди вдячній праці журналіста й літературного кри-

тика на межі ХІХ-ХХ ст. невпинно, з усім властивим йому хистом та енергією у 
некрологах, посвятах, статтях прагнув увічнити пам’ять про сучасників, що не-
щодавно відійшли у вічність. Імена деяких осіб лишились у пам’яті нащадків, ін-
ших - внаслідок тривалого перебування під пресом сталінської «імперії пам’яті» 
- були викреслені з ментальної карти українців, затавровані як «буржуазні лібе-
рали», «дрібнобуржуазні націоналісти», «реакціонери» та «консерватори»… Інколи 
це були постаті «другого ряду» в історії, що працювали заради нагальної справи, 
не жадаючи слави, статків, винагороди, проте через певний час їхня популярність 
згасала, а твори втрачали свою актуальність. Та доволі часто це були й видатні 
люди, що пішли з життя, лишивши тривкий слід в літературі, науці, освіті, публі-
цистиці, громадській та політичній діяльності. Зважаючи на зростання уваги в 
сучасній гуманітаристиці до біографіки, механізмів та закономірностей конструю-
вання колективної й історичної пам’яті, систематизація й вивчення на нових кон-
цептуальних засадах публіцистичних текстів С. Єфремова кінця ХІХ - початку ХХ 
ст. дозволить не лише документовано відновити й актуалізувати у просторі націо-
нальної пам’яті образи М. П. Драгоманова, В. Б. Антоновича, О. Я. Кониського М. 
В. Лисенка, В. У. Лозинського, К. П. Михальчука, С. Д. Носа, П. І. Ніщинського, М. 
І. Павлика, К. Ф. Паньківського, Д. П. Пильчикова, Т. Р. Рильського, О. О. Русова, 
П. К. Саксаганського, А. П. Свидницького, Л. П. Скочковського, М. Т. Симонова, 
Лесі Українки, І. Я. Франка, М. С. Шашкевича, Г. П. Шерстюка, Я. М. Шульгина, 
О. В. Юркевича та багатьох інших діячів українства, але й посприяє подальшій 
популяризації єфремовського творчого доробку. Чимало з єфремовських тала-
новитих писань було присвячено поступовим представникам російської літера-
тури, науки, преси (Г. О. Мачтет, І. М. Миклашевський, М. К. Михайловський, 
В. П. Обнінський, М. Є. Салтиков-Щедрін, Л. М. Толстой, П. Ф. Якубович), що 
дозволяє не лише більш повно відтворити джерела світогляду та ідеологічні наста-
нови самого публіциста, але й сприйняття українською ліберально-демократич-
ною елітою символічних постатей культури й політики імперської доби. Ці тек-
сти оприлюднено нами у двох томах персоналістичної публіцистики С. Єфремова 
(2016-2018 рр.), а найбільш важливі і потрібні з них для розкриття дослідницьких 
завдань проаналізовано в даній монографії.

У публіцистичних текстах Сергія Єфремова персоналістичного характеру 
можна виокремити наступні теоретико-методологічні принципи біографіч-
ного історіописання: 

1) сконцентрованість на особах «значущих Інших», серед яких чимало знако-
вих постатей модерної доби «національного відродження», «учителів» у літерату-
рі, громадському й політичному житті (Т. Шевченко, І. Франко, Л. Скочковський, 
М. Михайловський та ін.), друзів та колег, що передчасно пішли з життя (Г. Шерстюк, 
В. Лозинський, К. Паньківський, І. Полторацький та ін.), російських літераторів 
ліберально-народницького спрямування, твори, погляди, взірець громадської ді-
яльності яких суттєвим чином вплинули на становлення молодого Єфремова; 

2) генетичний принцип дослідження розумового й творчого розвитку особи-
стості; 

3) засади історизму («буття-як-історія», саморозвиток, самопізнання як суть іс-
нування конкретної особистості). Вірогідно, для Єфремова історія буття його «зна-
чущих Інших» визначалась на двох рівнях: буття як пізнання світу та буття як 



488488

Публіцистична спадщина С. Єфремова: історико-біографічні аспекти

неперервний рух. Історія життя окремої особистості як продукту доби й інколи - її 
символу - була для нього пов’язана з безперервним проникненням у минуле і, в 
певному сенсі, виходу за межі історії. Минуле постає в його текстах як спогад і 
водночас - як реальність, що відкривається уважному оку дослідника; майбутнє 
ж уявляється простором можливостей та «повинністю» перед попередниками та 
нащадками. Людина усвідомлює себе в історії через минуле; історична дійсність 
існує лише разом з документованим знанням про світ. Історія являє собою елемент 
здійснення в бутті того, що зрозуміле апріорі. Історія постає як деяке ціле, як ма-
сив подій, в якому волею долі перебуває, а інколи й йде «проти течії» конкретна 
людина. Можливо, в окремих своїх трактуваннях сенсу історії через «історію жит-
тя» окремої людини С. Єфремов наблизився до поглядів екзистенціалістів. Так, 
наприклад, Карл Ясперс згодом ствердить, що головним для філософії історії є 
усвідомлення кордонів історії та її розуміння; ми не можемо знати сенсу історії як 
цілого, однак повинні ставити це питання, щоб подолати випереджувальну крити-
ку і песимістичне сприйняття сучасності1. Певне «передчуття» цих думок та смис-
лів ми можемо простежити і в єфремовських меморіальних текстах;

4) особлива «місія» певної постаті в контексті доби, важливість усвідомлення 
власної ролі і призначення як актора історії;

5) глорифікація, інколи ідеалізація, героїзація своїх «значущих Інших»; 
6) служіння рідному народу та «загальному добру» як громадський обов’язок, 

бажання й уміння бути корисним своїй «малій батьківщині» як моральний імпера-
тив й мірило вартості людського життя;

7) уміння глибоко осмислити реальний внесок того чи іншого діяча в реалі-
зацію «українського проекту»; намагання «закарбувати» в пам’яті нащадків най-
більш важливі справи й думки своїх попередників;

8) вміння з’ясувати «коріння ідентичності», прослідкувати «визрівання» наці-
ональної самоідентифікації, намагання виявити українські мотиви в творчості та 
практичній діяльності окремих осіб з множинною ідентичністю або осіб неукраїн-
ського походження, але пов’язаних із Україною народженням, долею, діяльністю, 
дружніми й інтелектуальними зв’язками; 

9) застосування концепту «покоління» в препаруванні реалій українського 
національного життя. С. Єфремов, сам яскравий і багато в чому типовий пред-
ставник «покоління 1890-х», оперував поняттями «люди 40-х», «люди 60-х років», 
«люди 70-х років», «люди 80-х років», міряючи таким чином історію десятиліт-
тями, епохами, розмірковував у публіцистичних текстах щодо тривкого зв’язку 
поколінь, акцентував їхню наступність передусім у ділянці національно-куль-
турної й практично-організаійної праці. У його творах процес «конструювання» 
модерної української нації постає як «історія поколінь», а пошанування традицій 
та символічних цінностей («народ», «нація», «культура», «мова», «книжка») вба-
чається гарантом безперервності цього процесу в умовах постійної конкуренції 
з боку домінуючих націй, полонізації або русифікації еліти, дискримінаційних 
сплесків російської імперської політики. У провадженні «політики національної 
культури» С. Єфремов акцентував на потребі порозуміння й співпраці поколінь, 
ці мотиви переконливо лунають у його різножанрових текстах. Так, з глибоким 
пієтетом він писав про «українських шістдесятників» - це постаті В. Антоновича, 

1  Див.: Горгота О. Б. Принцип історизму в системі методології історико-філософського дослі-
дження Гегеля та Ясперса. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Філософія. Політологія. 2004. Вип. 70. С. 11-14.
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П. Житецького, О. Кониського, М. Комарова, О. Лазаревського, В. Лесевича, 
М. Лисенка, К. Михальчука, Т. Рильського, О. Юркевича; його щире захоплен-
ня викликали «люди 70-х» - згадаймо посвяти пам’яті О. Русова, І. Шрага, Якова 
Шульгина; поглиблено досліджував він також біографії «діячів другого ряду» - в 
цьому плані безперечно цікавими є тексти, присвячені С. Носу й М. Симонову. Не 
меншу вагу в системі цінностей С. Єфремова як представника покоління «Молодої 
України» займали постаті й ідеї товариства св. Кирила та Мефодія. Очевидно, С. 
Єфремов у своїх різножанрових публіцистичних текстах конструював минуле, ви-
ходячи з завдань сьогодення. 

10) майстерне застосування комеморативних практик у висвітленні постатей 
В. Антоновича, М. Драгоманова, О. Кониського, М. Лисенка, І. Франка; що стосу-
ється Кобзаря, то С. Єфремов вже з 1890-х рр. виступав як співтворець шевченків-
ського комемораційного канону;

11) енергійне намагання С. Єфремова всебічно реалізувати засобами публі-
цистики стратегічну мету українського руху на початку ХХ ст. - творення модер-
ної конкурентної української нації; складовою цієї лінії було формування власного 
«національного пантеону», розмежування української й російсько-імперської куль-
турної спадщини, «привласнення» й інтеграція до скарбниці української культури 
спадщини тих діячів, які мали подвійну лояльність або подвійну свідомість, але, 
творячи мета-мовою імперії свої геніальні твори, залишались ментально україн-
цями (для Єфремова, наприклад, такою постаттю був М. Гоголь), «відвоювання» 
творчого й наукового доробку тих, кого російська культура з тих чи інших при-
чин вважала «своїми» (у даному випадку такими у текстах Єфремова постають 
О. О. Потебня й І. І. Срезневський). Ці «бої за історію», ця «війна пам’яті», роз-
межування «Свого» й «Чужого» культурного досвіду є надзвичайно актуальними і 
в сучасній Україні. Отже, цікавим і повчальним є прочитання й переосмислення 
текстів С. Єфремова в ретроспективі «через століття» - це надає їм нового звучан-
ня й виявляє внутрішньо притаманний сенс. Окремі думки його інколи настіль-
ки співзвучні нашим перехідним часам, що потребують окремої уваги, глибшого 
осмислення.

12) принцип «соборності» та єдності культурного й політичного життя двох 
частин України - Наддніпрянщини й Наддністрянщини - так, С. Єфремов знач-
ну увагу приділив у своїх текстах не лише діячам національного життя й куль-
тури в Російській імперії, але й Австро-Угорщини (О. Барвінський, П. Кирчів, 
О. Кобилянська, А. Коцко, Л. Мартович, М. Павлик, К. Паньківський, Ю. Федькович, 
І. Франко, М. Шашкевич). Зазначимо також, що увага публіциста зосереджува-
лась не лише на представниках письменницького цеху - виходячи з потреб фор-
мування цілісної модерної культури, у коло його зацікавлень входили діячі освіти, 
науки, театру, мистецтва, політики, церкви, кооперативного руху та економічних 
установ… 

Деякі його праці (особливо ті, що були присвячені людям, яких він добре знав 
і шанував - Б. Грінченку, Гр. Шерстюку, І. Франку, І. Карпенко-Карому), позначе-
ні рисами есеїстичності, забарвлені особистісною медитацією та емоційною оцін-
кою, просякнуті асоціаціями, а інколи - й парадоксальністю. Вони не є «науково 
об’єктивними», але - талановитими і натхненними. Прийнято акцентувати на со-
ціологічності творчої манери С. Єфремова, проте насправді значна кількість його 
публіцистичних текстів персоналістичного характеру позначена рисами естетич-
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но-психологічного підходу й белетризації. На початку ХХ ст. у біографічно-пор-
третному жанрі (нарисах, ескізах, етюдах, сильветках) під впливом імпресіонізму 
й символізму поширилася тенденція «вчуття» - інтуїтивного відчитування духов-
ного світу митця, що фіксувалося в есеїстичних формах «внутрішньої біографії», 
«духової фізіономії». «Психологічний портрет», на думку фахівців, створювали 
С. Єфремов, Д. Лукіянович, О. Маковей, М. Євшан2. Особлива комунікативна си-
туація, наявність «замовника» (наприклад, Є. Чикаленко як видавець і натхнен-
ник газети «Рада») й «адресата» (читацька публіка), функціональне призначен-
ня викликали поширеність у практиці Єфремова-журналіста жанру ювілейного 
портрету (до річниці народження чи роковин смерті, до ювілею літературної чи 
ширше - творчої діяльності). Некролог у Єфремова доволі часто виходив за фор-
мальні жанрові межі і перетворювався на роздуми над особою та творчістю митця 
- згадаймо посвяти пам’яті М. Коцюбинського, Лесі Українки, І. Карпенка-Карого… 
Популярні життєписи, майстром яких виявив себе Єфремов у 1910-ті рр., це, пе-
редусім, його праці, присвячені Борису Грінченку й Тарасу Шевченку. Збірником 
портретів у книжковому форматі можна вважати публікації Єфремова, присвячені 
українським акторам, у колективному виданні «Корифеи украинской сцены» (Київ, 
1901). Портретні розділи містить позначена кращими рисами публіцистичності 
«Історія українського письменства» (1911). Ще у доробку Єфремова можна вияви-
ти такий жанр, як портретна монографія книжкового формату (праці, присвячені 
І. Нечую-Левицькому, Марко Вовчок, І. Франку, М. Коцюбинському), більшість 
яких були апробовані на шпальтах журналів та газет («Киевская старина», «Рада») 
і являють собою синтез аналітичних роздумів й суб’єктивних вражень критика-пу-
бліциста й дослідника.

Меморіальні збірки, некрологи, посвяти можна трактувати як своєрідну фор-
му зв’язку української легально-народницької еліти модерної доби зі своїми «по-
передниками» й «спадкоємцями». Не випадково таке велике значення надавали 
створенню національного «пантеону героїв» найбільш енергійні і літературно об-
даровані представники генерації 1890-х років. Сергій Олександрович був актив-
ним творцем «місць пам’яті» генерації «людей 90-х років», що виступили провідною 
силою трансформаційних процесів пізньоімперської доби і вели провід на почат-
ках Української національної революції 1917-1921 рр. 

Якщо поглянути на єфремовські тексти через оптику «колективної пам’яті» 
та «історії поколінь», стане очевидною його безпосередня причетність до творен-
ня комемораційного канону знакових для українства постатей (І. Котляревський, 
І. Нечуй-Левицький, М. Лисенко, І. Франко, М. Шашкевич). У монографії про-
стежено трансформацію їхніх образів у різних темпорально-просторових полях, 
здійснено порівняння досвіду меморіальних практик України Наддніпрянської й 
України Наддністрянської. Це дозволило в певному сенсі перевести історичну ре-
альність у вимір безпосереднього сучасного буття. Адже насправді ми й нині спіл-
куємося зі «значущими Іншими» Єфремова через їхню літературну спадщину (до-
волі часто опрацьовану, прокоментовану й видану саме Сергієм Олександровичем) 
та історії їхнього «життєсвіту».

У роки Української революції 1917-1921 рр. культура сприймалася 
С. Єфремовим як духовна зброя в протистоянні численним ворогам української 
незалежності. А найпоширенішим і найдоступнішим її проявом у ті часи було дру-

2  Див.: Будний В. Літературно-критичний портрет: жанрова структура, еволюційні лінії, типо-
логічні різновиди. Українське літературознавство. 2016. Вип. 81. С. 140-142.
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коване слово - книга. Значною мірою надихало публіциста й зацікавлення книгою 
народу - молоді, селянства, вояків українських формувань, сільської інтелігенції, 
їхнє осмислене й свідоме сприйняття  відомостей щодо новинок книгодрукування 
рідною мовою в різних куточках України. Таке інформування С. Єфремов інтен-
сивно провадив на шпальтах «Книгаря». У «Книгарі» він принагідно сформулював 
концептуальні думки щодо потреби «гармонії форми й змісту», синтезу традицій та 
новацій у світі літератури, театру, образотворчого мистецтва. 

Інтеґративною постаттю, «місцем пам’яті» усіх поколінь українських діячів, 
спільним надбанням інтелектуалів та мас у добу радикальних змін уявлялась йому 
насамперед особистість та творча спадщина Тараса Шевченка. Творчість великого 
національного поета була наріжним каменем виховного потенціалу української 
літератури, її потужного впливу на світогляд і самосвідомість мільйонів україн-
ців. Доробок С. Єфремова, вміщений у «Книгарі», дістав заслужено високу оцінку 
сучасних шевченкознавців. У відповідному гаслі «Шевченківської енциклопедії» 
згадуються стаття «Без “Кобзаря”» та три рецензії - всі вміщені в числах «Книгаря» 
за 1918 р.3. В єфремовському розумінні Шевченкове слово в умовах революції ста-
вало не лише засобом піднесення культурного рівня, а й набувало ознак дієвого 
пропагандистського матеріалу. Відтак популяризація творів Т. Шевченка, про-
блема якості й доступності видань викликала його постійну й прискіпливу увагу. 
Аналізуючи популярні видання про Т. Шевченка та збірники творів Кобзаря для 
загалу, С. Єфремов виступає не тільки як пропагандист, але й як дослідник. 

Виявлені й проаналізовані тексти С. Єфремова містять також у собі й прин-
ципи дослідження інтелектуальної біографії того чи іншого письменника, поета, 
митця, театрального діяча, суспільного мислителя. С. Єфремов не заперечував, а, 
навпаки, вітав чинник суб’єктивного, емоційного ставлення до своїх героїв, і не 
приховував цього. Знаменно, що історики ХХІ ст. схвалюють таку форму сприй-
няття. У відгуку фахівців на перший том видання «Сергій Єфремов. Personalia: 
Публіцистика 1899-1917 років («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некро-
логи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Т. 1 / Упорядник - С. Г. Іваницька. Запоріжжя-
Херсон, 2016» ця риса кваліфікується як позитивна:

 «Ці статті - авторські спостереження, міркування, особисті спогади, узагальнення. 
Їхній характер залежить від часу створення, тобто від впливу зовнішніх обставин - на-
скільки цензура дозволяла бути відвертим у своїх оцінках. Та в будь-якому разі всі вони 
по-єфремовські щирі. Можна багато в чомусь сперечатися з автором (він, здається, і сам 
ніколи не претендував на роль виразника істини в останній інстанції), але тексти (на-
віть такі формалізовані, як некрологи) зачіпають за живе. Винесені у заголовок слова 
С. Єфремова сказані в похвалу Іванові Котляревському. Вони характеризують і кредо 
самого автора: лише йдучи шляхом служіння своєму народові, можна здобути тривкий 
успіх, реалізувати свій творчий потенціал, залишити помітний слід у національній літе-
ратурі та пам’яті людей. Загальна тональність текстів, присвячених відомим та не дуже 
особистостям, є дуже теплою. Втім, як видно з інших матеріалів, що становлять поважну 
меншість, С. Єфремов умів бути й жорстким, безкомпромісним, навіть безжальним…»4. 

Цінними виглядають зауваження професора О. О. Коника, висловлені в ре-
3  Шевченківська енциклопедія. Київ : Наук. думка, 2013. Т. 3: І-Л. С. 406.
4  Демченко Т., Бойко В. «Шляхом  громадської  повинності...». День. 2017. 17 лютого. № 28-29. 

[Українці - читайте!]. С. 41. Див. також: Демченко Т. [Рец.]: Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-
1917 років («Значущі Інші»): статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах / 
Упорядник С. Г. Іваницька. Т. 1. 2016; Т. 2. 2018. Сіверянський літопис. 2018. № 5. С. 261-263.
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цензії на появу першого тому персоналістичної публіцистики С. Єфремова 1899-
1917 рр.: 

«У національному плані серед єфремовських героїв («значущих Інших») бачимо 
абсолютне домінування українців, або людей, що працювали в царині українського 
красного письменства. Невеликим числом представлені росіяни, є поодинокі випадки 
персоналій з іншою національною самоідентифікацією. Однак національний конвер-
тизм, судячи з текстів, зокрема про Гоголя, Марка Вовчка, Короленка чи Гребінку (за 
батьком «Гребьонкіним»), сприймався Єфремовим досить болісно. Зате не приховува-
лось захоплення людьми, які поклали свій життєвий шлях на службу українському 
народові, як от Драгоманов, Грабовський, Доманицький та, особливо, Грінченко. Цей 
ряд можна продовжувати: спільне між ними було те, що всі вони знехтували можли-
вістю збагачення, кар’єри чи просто ситого життя пристосуванця заради майбутнього 
народу, який часто, іноді й до сьогодні, не розумів цих жертв. Патріотом України, не-
корисливим у матеріальній сфері, був і сам Єфремов, можливо тому його статті про 
беззастережних поборників української справи насичені палким співчуттям».

Автор рецензії слушно зауважує, що «Єфремова можна позиціонувати як сво-
єрідного модератора, посередника між народом й українською інтелігенцією, який 
своєю літературною та видавничою працею “заривав прірву” між двома частинами 
одного народу. Метафора про прірву й необхідність піднесення народу до вершин 
незримо присутня як головний мотив у текстах рецензованої книги». І, нарешті, 
О.О. Коник справедливо підкреслює, що «інформаційний потенціал такого роду пу-
блікацій значно багатший. Він придатний не тільки для вивчення явищ культур-
ного, духовного життя тощо, але й власне подієвої історії, фактів минулого, їхнього 
трактування сучасниками. Подібне читання робить тим цікавішим обставина, що 
опубліковані тексти належать перу такої непересічної та добре поінформованої 
в українських справах особистості, якою був Сергій Єфремов... Іншими словами, 
Єфремова треба читати…»5 Важко не погодитися з цією думкою. 

І. Гирич, що перший із істориків у пострадянській Україні звернув увагу на 
потужний потенціал єфремовської публіцистичної спадщини, вичерпно окреслив у 
своєму відгуку значення оприлюднених і прокоментованих текстів: 

«Досі поза зоною дослідницько-видавничої уваги перебували статті С. Єфремова, 
що носили історико-культурологічний характер. В цілому про Сергія Олександровича 
як про історика політичного та суспільного життя, неперевершеного майстра біогра-
фічного жанру мало написано, якщо взагалі щось писали про нього саме під таким ку-
том зору. Хоча й “Історія українського письменства”, і шевченкознавство С. Єфремова, 
і статті про цензуру, і нариси про громадську працю окремих представників суспіль-
ного життя України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. варто розглядати саме з 
погляду історико-культурної сфери наукової творчості видатного літературознавця»6. 

Дослідник зазначає, що 

5  Див.: Коник О. Світлана Іваницька: Нове джерельне видання для вивчення інтелектуального 
спадку Сергія Єфремова. [Рец.]: Єфремов Сергій. Personalia: Публіцистика 1899-1917 років («Значущі 
Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Том 1 / Упорядник С. Г. 
Іваницька. Запоріжжя-Херсон: Грінь Д. С, 2016. 468 с. Scriptorium nostrum. 2017. № 2 (8). С. 479-481.

6  Гирич І. [Рец.]: Єфремов Сергій. Personalia: Публіцистика 1899-1917 років («Значуші Інші»: 
статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2 т. - Т. 1 / Упоряд. С. Г. Іваницька. - 
Запоріжжя; Херсон: Грінь Д. С., 2016. - 468 с. Український археографічний щорічник. Київ, 2018. Вип. 
21/22. С. 922.
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«упорядкована збірка подає новий матеріал щодо формування світогляду та літератур-
но-естетичних смаків самого С. Єфремова, взаємин у середовищі української інтелек-
туальної еліти, співпраці різних поколінь в українському русі, взаємодії “українського 
світу” зі світом російської культури, стосунків українських діячів з людьми імперської 
політики. Справжньою насолодою для читача й потенційним джерелом для лінгвіс-
тичних студій є мова текстів С. Єфремова. Зібрані під однією обкладинкою, ці тексти 
дають нам змогу побачити роль С. Єфремова як одного з фундаторів та класиків наці-
ональної журналістики»7. 

У відгуку на видання публіцистики С. Єфремова з «Книгаря» В. Бойко звертає 
увагу на той факт, що

 «попри значну увагу до творчого доробку однієї з найяскравіших постатей нашо-
го минулого та оприлюднення ледь не повного зібрання його публіцистики у кількох 
збірках документів, що вийшли останніми роками, рецензії залишалися дещо приза-
бутими. Проте їхня тематика та спрямованість - невід’ємне віддзеркалення діяльності 
та поглядів Сергія Єфремова, його часу.

Ймовірно, що друк такого ґатунку матеріалів у редагованих ним газетах автор 
вважав недоцільним, таким чином дотримуючись поняття формату (це не означає, що 
він не зачіпав ті чи інші видання у своїх статтях). Натомість рецензії з’являлися на 
сторінках журналу «Книгарь». В роки Української революції він взяв нас себе непе-
ресічну місію - зорієнтувати читача в новому українському газетно-журнальному та 
книжковому морі»8.

Отже, наостанок підкреслимо, що публіцистика С. Єфремова персоналістич-
ного спрямування, це унікальне джерело, «прочитане» з відстані через століття, 
створює ефект діалогічності, пульсації й дихання часу, наближає минуле до сьо-
годення.

С. Єфремов залишив нащадкам ґрунтовні й самобутні наукові праці, пресо-
ві статті, щоденники, мемуари, змістовний епістолярій; безпосередньо долучився 
до творення нової української журналістики як самостійної сфери національної 
культури. Але попри значний поступ єфремознавства за останні десятиріччя, іс-
нують проблеми, які потребують подальшого студіювання. Давно назрілими є під-
готовка на широкій джерельній базі його детальної біографії, створення хроніки 
життя й діяльності С. Єфремова, студії над родоводом Охрименків-Крамаренків. 
Інтригуючою темою може бути подальше вивчення його обопільних стосунків з 
сучасниками, епістолярної комунікації, соціальної рецепції й рецензування його 
спадщини на сторінках періодичних видань початку ХХ ст., сприйняття фахівця-
ми й аматорами, опонентами й пошанувачами його великої «Історії...» та інших 
літературно-критичних й науково-популярних праць. Можливо, варто детальні-
ше вивчити персоналістичну й культурологічну публіцистику 1917-1920 рр. (крім 
«Книгаря»), включаючи й ту, зі шпальт «Нової ради», що вже надрукована в упо-
рядкованому під керівництвом В. Верстюка двотомнику пресових праць Єфремова 
й однотомнику М. Цимбалюка. 

Потребує археографічного опрацювання, наукового коментування й видання 
епістолярій, що зберігається переважно в ЦДІА України в Києві, Інституті рукопи-

7  Там само. С. 924-925.
8  Бойко В. Сергій Єфремов - критик та публіцист. Вийшла друком нова книжка, що представляє 

творчу спадщину людини, яку називали сумлінням нації. День, 2018. 26 червня 2018. № 112. [Українці 
- читайте!]. С. 6. 
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су НБУВ та Відділі текстології та рукопису Інституту літератури ім. Т. Шевченка 
НАНУ. І якщо епістолярій М. Грушевського (20 тис. листів) - це «енциклопедія по-
літичного, громадського, наукового й культурного життя України протягом півсто-
літнього періоду від кінця 80-х років XIX ст. до 30-х років XX ст.»9, то, можливо, не 
меншим за значенням, але, звичайно, іншим є листування С. Єфремова. Як одне 
з перспективних завдань подальшого удоступнення творчого доробку С. Єфремова 
вбачається підготовка академічного зібрання його творів. Це питання є болючим і 
щодо спадщини інших «конструкторів» Нової України10. Багатий джерельний по-
тенціал містять єфремовські пресові публікації 1900-1910-х рр. на суспільно-по-
літичні теми, яких може назбиратися не на один том. Майже не вивченим є його 
творчий доробок 1920-х рр. (передмови до збірок художніх творів різних письмен-
ників, аналітичні студії, історико-біографічні ескізи).

9  Гирич І. Михайло Грушевський: конструктор української модерної нації. С. 293, 72.
10  Там само. С. 73. 

Висловлюю щиру подяку усім, хто своїми порадами, знаннями, прикладом 
власної науково-творчої діяльності, подарованими мені книжками, організацій-
ною, моральною й дружньою підтримкою спричинився до появи цієї книжки: 
Тамарі Павлівні Демченко (Чернігів), Ігорю Борисовичу Гиричу (Київ), Федору 
Григоровичу Турченку (Запоріжжя), Юрію Олеговичу Каганову (Запоріжжя), 
Олександру Олександровичу Конику (Херсон), Світлані Миколаївні Ляшко (Київ), 
Тарасу Васильовичу Єрмашову (Київ), Галині Миколаївні Бурлаці (Київ), Ігорю 
Володимировичу Нарському (Мюнхен), а також моїй родині - чоловіку Олександру 
та донечці Вероніці, що всіляко допомагали в роботі над виданням.

***
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ДОДатОК а
Публікаторська активність С. Єфремова (1895 - січень 1917 рр.)

таблиця а.1
Публікації Сергія Єфремова (1895 - січень 1917 рр.)

Рік

К
іл

ь-
кі

ст
ь 

пу
-

бл
ік

ац
ій Періодичні видання Окремі видання (відбитки, брошури, 

збірники, монографії)

1895 3 «Дзвінок»,«Зоря» -
1896 1 «Правда» -
1897 - - -

1898 4
«Записки Наукового Товариства 
ім. Шевченка», «Літературно-
Науковий Вістник»

-

1899 19

«Волынь», «Записки Наукового 
Товариства ім. Шевченка», 
«Киевское Слово», «Літературно-
Науковий Вістник», «Сын 
Отечества» 

-

1900 17

«Киевское Слово», «Літературно-
Науковий Вістник»,  
«Иллюстрированное приложение 
к газете „Жизнь и Искусство“, 
«Киевская Газета»

-

1901 14 «Літературно-Науковий Вістник», 
«Киевская Старина»

«А. П. Затыркевич-Карпинская» и «А. К. 
Саксаганский» (В сборнике «Корифеи 
украинской сцены». Киев, 1901) «А. Я. 
Конисский. Некролог». (Оттиск из жур-
нала «Киевская Старина». Киев, 1901).

1902 25
«Літературно-Науковий Вістник», 
«Записки Наукового Товариства 
ім. Шевченка», «Киевская 
Старина»

«Вік». Три томи (біографії письменни-
ків) (Київ, 1902); «Національне питан-
ня в Норвегії» (Львів, 1902); «В борьбе 
за просвещение». (Оттиск из журнала 
«Киевская Старина». Киев, 1902); «В по-
исках новой красоты. Заметки читателя» 
(Оттиск из журнала «Киевская Старина». 
Киев, 1902).

1903 13
«Літературно-Науковий Вістник», 
«Записки Наукового Товариства 
ім. Шевченка», «Киевская 
Старина»

«Медаль. Оповідання» («Літературний 
збірник, зложений на спомин Ол. 
Кониського». Київ, 1903); «Малі люде 

- мале й горе. Оповідання» («Дубове ли-
стя», альманах на згадку про П. Куліша. 
Київ, 1903); «Поэт-гражданин» (Оттиск 
из журн. «Киевская Старина». Киев, 
1903); «Праздник украинской интел-
лигенции» (Оттиск из журн. «Киевская 
Старина». Киев, 1903).
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1904 6
«Записки Наукового Товариства 
ім. Шевченка», «Киевская 
Старина»

«Од видавництва». Передмова до кни-
ги: «М. Грушевський, Оповідання. Київ, 
1904»; «Од видавництва». Передмова до 
книги: «Твори Леоніда Глібова. Київ, 
1904».

1905 32

«Літературно-Науковий Вістник», 
«Записки Наукового Товариства 
ім. Шевченка», «Киевская 
Старина», «Русское Богатство»,  
«Сын Отечества», «Громадська 
Думка», «Киевские Отклики»

«Ціна крови. Образок з життя» та 
«Додаток до „Бібліографичного по-
казчика“» (Збірник «На вічну память 
Котляревському». Київ, 1905); «Однаково 

- чи жив, чи загинув. З хвилевих настро-
їв» (Альманах «З потоку життя». Херсон, 
1905); «Офіціяльна критика на Шевченка 
з р. 1865» (Науковий Збірник, присвяче-
ний М. Грушевськсму. Львів, 1905); «Як 
люде прав собі добувають. Написав С. 
Ярошенко» (Львів, 1905); «Як визволи-
тись з бідности робочим людям. Написав 
С. Ярошенко» (Львів, 1905); «Як царь 
людей дурить. Написав С. Ярошенко»; 
(Львів, 1905).

1906 10 «Громадська думка», «Нова 
Громада»

Переднє слово до книги: «Євген Гребінка, 
Українські твори. Київ. 1905» .

1907 30 «Рада», «Киевские Вести», 
«Літературно-Науковий Вістник»

«Шевченко про наше письменство» 
(Календарь «Просвіти» на 1908 р. Київ, 
1907) «Шевченко й українське письмен-
ство» (Одбитка з «Ради». Київ, 1907); 
«Марко Вовчок. Літературна характерис-
тика» (Одбитка з «Ради». Київ, 1907).

1908 52 «Рада», «Киевские Вести», «Русское 
Богатство»

«Літературний намул. З сучасного пись-
менства» (Одбитка з «Ради». Київ, 1908); 
«Карпенко-Карий (І. К. Тобілевич). 
Літературна характеристика» (Одбитка 
з «Ради». Київ, 1908); «Тарас Шевченко, 
життя його та діла» (Видання «Просвіти». 
Київ, 1908).

1909 41
«Рада», «Киевские Вести», 
«Przegląd Krajowy», «Ukrainische 
Rundschau»

«Котляревський». Переднє слово до кни-
ги: «Твори Івана Котляревського. Київ, 
1909»; «Єврейська справа на Україні» 
(Одбитка з «Ради». Київ, 1909); «Гнучка 
чесність. З сучасного письменства» 
(Одбитка з «Ради». Київ, 1909); «Між дво-
ма душами. Микола Гоголь» (Одбитка з 
«Ради». Київ, 1909); «З громадського жит-
тя на Україні» (СПБ., 1909).
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1910 50
«Рада», «Киевские Вести», «Світло», 
«Киевская Мысль», «Русское 
Богатство», «Русские Ведомости»

«Передмова [без заголовка]» та «Людина 
повинности» (Збірка «Над могилою Б. 
Грінченка». Київ, 1910); «Іван Тобілевич. 
Біографично-літературний нарис» 
(Передмова до книги: «Ів. Тобілевич, 
Драми і комедії, т. І. Київ, 1910»); «Муза 
гніву та зневірря» (Одбитка з «Ради». 
Київ, 1910); «Фатальний вузол» (Одбитка 
з «Ради». Київ, 1910); «Тарас Шевченко, 
життя його та діла» (Видання «Просвіти» 
[Властиво видання друге, але задля цен-
зури позначене як попереднє - роком 
1908-м]. Київ, 1908); «З громадського 
життя на Україні» ([Теж друге видання, 
але з цензурних причин позначене попе-
реднім з р. 1909-го]. СПб, 1909).

1911 51 «Рада», «Світло», «Киевская 
Мысль», «Русское Богатство»

«Серед сміливих людей. З сучасно-
го письменства» (Київ, 1911); «Історія 
українського письменства» (СПБ, 1911 
[Друковано в Києві]); «Історія укра-
їнського письменства» (Видання дру-
ге, без одмін. СПб, 1911 [Друковано в 
Києві, з цензурних причин випущено в 
Петербурзі]).

1912 92
«Рада», «Світло», «Киевская 
Мысль», «Русское Богатство», 
«Украинская Жизнь»

«Передмова» [без заголовка], «Василь 
Доманицький. Біографична згадка», 
«Чистеє серце», «Доманицький на селі» та 
«На похороні В. Доманицького». (Збірка 
«Чистому серцем». Київ, 1912.); «Новий 
документ до старих позвів» (Київ, 1912).

1913 149
«Рада», «Світло», «Киевская 
Мысль», «Украинская Жизнь», 
«Заветы»

«Борис Грінченко. Про життя його та 
діла» (Вид. «Благотворит. О-ва изд. об-
щеполезн. и дешевых книг». СПБ., 1913); 
«За рік 1912-й. Статті, фельєтони, заміт-
ки» (Київ, 1913); «Співець боротьби і кон-
трастів. Спроба літературної біографії й 
характеристики Івана Франка». (Київ, 
1913).

1914 67

«Рада», «Світло», «Україна», 
«Киевская Мысль», «Итоги 1913 
года» (приложение к «Киевской 
Мысли»), «Приазовский Край», 
«Русские Ведомости», «Русское 
Богатство», «Голос Минувшего», 
«Русские Записки», «Украинская 
Жизнь»

Переднє слово до книги: «Б. Грінченко, 
Сонце сходить. Київ, 1914»; «Шевченко» 
(Збірка). (Київ, 1914).
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1915 26
«Украинская Жизнь», «Русские 
Ведомости», «Основа», 
«Боротьба», «Голос Минувшего», 
«Ежемесячный Журнал»

«Национальное и литературное дви-
жение», «Литература» («Галичина, 
Буковина и Угорская Русь». Москва, 
1915 - два видання); «Шевченко й 
Котляревський» («Збірник пам‘яти Т. 
Шевченка», вид. «Наукового Товариства». 
Київ, 1915).

1916 29
«Украинская Жизнь», «Голос 
Минувшего», «Северные Записки», 
«Промінь»

«Хабар», «З хвиль життя [Становище 
українства під війну]». (Збірник «Степ», 
Одеса, 1916); «На святі Котляревського. 
Згадки самовидця» («Привіт Ів. 
Франкови... Львів, 1916»); «З офіці-
яльної літератури 60-х років XIX в.», 
«Рецензія на “Письма... к библіогра-
фу С. И. Пономареву. Москва, 1915”» 
(«Український Науковий Збірник“, в. II. 
Москва, 1916); «Новая украинская литерату-
ра» (Збірник «Отечество». Пг., 1916); «Франко 
і Павлик»,«Кость Паньківський. Некролог» 
(«Календарь на р. 1917» - вид. «Благотвор. 
O-ва». Петроград, 1916); «Іван Франко. Про 
життя його та діла» (Вид. «Благотворит. О-ва». 
Пг., 1916).

1917
(сі-

чень)
3  «Голос Минувшего», «Украинская 

Жизнь»
 «З нашого життя за рік 1913-й: статті, 
фельєтони, замітки» (Київ, 1914) (видано 
1917 р.).

Рис. А.1. Діаграма кількісних показників публікаторської активності
 С. Єфремова (1895 - січень 1917 рр.)
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ДОДатОК Б

«Значущі інші»: перелік публіцистичних праць С. Єфремова 1899-1920 рр. 

володимир Боніфатійович антОнОвИЧ
18 (30) січня 1834, с. Махнівка, Бердичівський повіт, Київська губернія 

(за іншими даними: 1830, м. Чорнобиль)  - 21 березня 1908, Київ
Історик, археолог, етнограф, археограф, член-кореспондент Російської АН з 1901; 

професор Київського університету з 1878; фундатор Київської Старої Громади
1. [Про обрання В. Антоновича почесним членом рос. АН]. ЛНВ.  1902. Кн. II.  [Хроніка 

і бібліографія]. С. 14.
2. Пам’яти ученого-громадянина [На смерть Володимира Антоновича]. Рада. 1908. 

№ 58. 9 марта (22 березня). С. 1.
3. На смерть Володимира Антоновича. Рада. 1908. № 59. 11 марта (24 березня). 

С.1.
4. Антонович і Антонович [Преса про Антоновича]. Рада. 1908. № 63. 15 марта (28 бе-

резня). С. 1.
5. Вірш В. Б. Антоновича. Рада. 1908. № 63. 15 марта (28 березня). С. 2.
6. Живі і мертві [Антонович і поляки]. Рада. 1908. № 66. 19 марта (1 квітня). 

С. 1.
7.  В. Б. Антонович на селі. Рада. 1908. № 69. 22 марта (4 квітня). С. 3.
8. Нескінчена лекція. З споминів про В. Б. Антоновича. Рада. 1908. № 79. 1 апріля (17 

квітня). С. 2.
9. В. Б. Антонович. Киевские вести. 1908. № 67.
10. Клеветническая оргия над свежей могилой [Вигадки про Антоновича]. Киевские 

вести. 1908. № 77.
11. Перед судом власної совісті. Памяти В. Б. Антоновича. Рада. 1909. № 54. 7 марта 

(20 березіля). С. 1.
12. На роковини смерті Вол. Антоновича. Рада. 1909. № 55. 8 марта (21 березіля). 

С.1.
13. Житецький про Антоновича. Рада. 1912. № 55. 7 марта (20 березня). С. 2.
14. [Рец.]: В. Антонович. Коротка історія козаччини. Коломия, б/р. Рада. 1913. № 255. 7 

ноября (20 листопада). С. 4.
15. [Рец.]: В. Антонович. Коротка історія козаччини. Коломия, б/р. Киевская мысль. 

1913. № 317. 16 ноября. [Новые книги]. С. 5.

Олександр іванович ГЕРЦЕн
25 березня (6 квітня) 1812, Москва - 9 (21) січня 1870, Париж

Російський письменник, публіцист, літературний критик, філософ,
революціонер-демократ

1. 30-літні роковини смерти Герцена. ЛНВ. 1900. Т. Х. Кн. 4. [Хроніка і бібліографія]. 
[Персоналія]. С. 60-61.

2. Герцен і українство. До 40-х роковин од дня смерти Герцена. Рада. 1910. № 8. 12 
января (25 січня). C. 1.

3. Герцен і українство. Рада. 1912. № 72. 29 марта (11 квітня). С. 2-3.
4.  [Рец.]: «Заветы», № 1, 2 й 3. Рада. 1912. № 159. 13 июля (26 липня). С. 3.
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Борис Дмитрович ГРінЧЕнКО
27 листопада (9 грудня) 1863, хутір Вільховий Яр, поблизу с. Руські Тишки,

Харківський повіт, Харківська губернія - 23 квітня (6 травня) 1910,
Оспедалетті, Італія

Письменник, педагог, літературознавець, лексикограф, етнограф,
історик, публіцист, видавець, громадсько-культурний діяч

1. [Рец.]: Б. Гринченко. Народные спектали. Чернигов, 1900. ЛНВ. 1900. Т. 11. Кн VІІ. 
[Хроніка і бібліографія]. С. 69-70.

2. [Рец.]: Б. Грінченко. Петро Кузьменко. Харків, 1908. Рада. 1908. № 249. 31 октября 
(12 грудня). С. 4.

3. Над дорогою могилою [На похорон Б. Грінченка]. Рада. 1910. № 105. 9 мая (22 трав-
ня). С. 1.

4. Грінченків фонд. Рада. 1910. № 114. 20 мая (2 червня). С. 1.
5. Передмова до збірки. Над могилою Б. Грінченка: Автобіографія, похорон, спомини, 

статті. Упорядкував Сергій Єфремов. К.: Вік, 1910. С. 3-5.
6. Людина повинності. Над могилою Б. Грінченка: Автобіографія, похорон, спомини, 

статті. Упорядкував Сергій Єфремов. К.: Вік, 1910. С. 65-78.
7. Пам’яти Б. Грінченка. На перші роковини його смерти. Рада. 1911. № 91. 23 апріля 

( 6 травня). С. 2-3. 
8. Памяти Б. Д. Гринченко. Русские ведомости. 1910. № 97.
9. Кропивницкий и Гринченко. Русское богатство. 1910. Кн. VІІІ.
10. Живий пам’ятник. Пам’яти Б. Грінченка. Світло. 1912. Кн. ІІІ. Листопад. C. 3-6.
11. Рыцарь долга. Памяти Б. Гринченка. Украинская жизнь. 1912. Кн. ІV. С. 39-43.
12. [Рец.]: Б. Грінченко. Три жіночі постаті. Київ, 1913. Рада. 1913. № 163. 25 июля (7 

серпня). С. 4.
13. [Рец.]: Б. Грінченко. Соняшний промінь. Київ, 1913. Киевская мысль. 1913. № 331. 

30 ноября. [Новые книги]. С. 5.
14. Борис Грінченко. Про життя його та діла. СПб. : Благотворит. О-во изд. общеполез. 

и дешевых книг, 1913.
15. Борис Грінченко. Переднє слово до книги: Грінченко Б. Сонце сходить...: Вірші. Київ 

: Вік, 1914. 194 с. (Бібліотека «Молодість»; т. 8)  
16. [Рец.]: Б. Грінченко. Листи з України Наддніпрянської. Київ, 1917. Книгарь. 1917. 

№ 7. Ч. 3. [ІІІ. Публіцистика]. Стовп. 121-122.

василь Миколайович ДОМанИЦЬКИЙ
7 (19) березня 1877, с. Колодисте, Звенигородський повіт, Київська губернія - 

28 серпня (10 вересня), Аркашон, Південна Франція
Український історик, літературознавець, публіцист,громадський діяч

1. Василь Доманицький. Рада. 1910. № 197. 31 августа (13 вересня). С. 1.
2. Нова втрата [Про Доманицького]. Рада. 1910. № 198. 1 сентября (14 вересня). 

С. 1.
3. Пам’яті Василя Доманицького (Блаженні чистії серцем). Рада. 1910. № 203. 7 сентя-

бря (20 вересня). С. 2-3.
4. Василь Доманицький. Посмертна згадка. Світло. 1910. Кн. 1. С. 7-8.
5. Памяти товарища [В. Доманицкий]. Киевская мысль. 1910. № 241.
6. В. Доманицький на селі. Рада. 1912. № 196. 28 августа (10 вересня). С. 2-3.
7. Статті в збірці «Чистому серцем». Київ, 1912. 145 с. [Передмова; Біографічна згадка; 

Чистеє серце; Доманицький на селі].
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Михайло Петрович ДРаГОМанОв
6 (18) вересня 1841, м. Гадяч, Гадяцький повіт, Полтавська губернія -

20 червня (2 липня) 1895, Софія, Князівство Болгарія
Видатний громадсько-політичний діяч, вчений, публіцист

1. [Рец.]: І том «Розвідок М. Драгоманова». ЛНВ. 1900. Т. ІХ. Кн. 2. [Хроніка і бібліогра-
фія]. [З газет і журналів]. С. 154.

2. Драгоманів і Тургенев. ЛНВ. 1902. Т. ХVІІІ. Кн. 6. [Хроніка і бібліографія]. [І. З лі-
тератури і науки]. С. 34.

3. Політична спадщина Драгоманова (Драгоманов М. П. Политические сочинения. 
Т. 1. М., 1908). Рада. 1908. № 29. 5 февраля (18 лютого). [Бібліографія]. С. 3.

4. Пам’яти М. Драгоманова. Рада. 1908. № 131. 8 июня (21 червня). С. 1.
5. Апостол правди і науки. На 13-ті роковини смерти Драгоманова. Рада. 1908. № 131. 

8 июня (21 червня).  С. 2-3.
6. Драгоманов і єврейська справа. I-V. Рада. 1908. №254. 6 ноября (18 грудня). С. 2-3. 

№255. 7 ноября (19 грудня). С. 2. №256. 8 ноября (20 грудня). С. 1-2. №259. 12 ноября (24 
грудня). С. 2-3.

7. Короленко про Драгоманова. Рада. 1908. № 258. 11 ноября (23 грудня). С. 4.
8. Памяти М. Драгоманова. †8.VI.1895. Рада. 1910. № 129. 9 июня (22 червня). 

С. 2.
9. Дві позиції [Суворин і Драгоманов]. Рада. 1912. № 188. 18 августа (31 серпня). 

С. 1-2.
10. Коло Драгоманова [Полеміка Богучарського і Кістяківського]. Рада. 1912. № 285. 14 

декабря (27 грудня). С. 2-3
11. М. П. Драгоманов (Биографическая справка). Украинская жизнь. 1912. Кн. 6. С. 

5-9.
12. Аби моє зверху [Полеміка Богучарського й Кістяківського про Драгоманова]. Рада. 

1913. № 48. 27 февраля (12 березня) С. 1-2.
13. Ще про «Вольное слово» [Полеміка Богучарського й Кістяківського]. Рада. 1913. 

№ 82. 9 апріля (22 квітня). С. 1-2.
14. Тверезе слово. До полеміки про «Вольное слово». Рада. 1913. № 195. 27 августа (9 

вересня). С. 1-2.
15. Драгоманов на еміграції. Ч. 1. Рада. 1913. № 232. 11 октября (24 жовтня). С. 1-2. 

Драгоманов на еміграції. Ч. 2. Рада. 1913. № 237. 17 октября (30 жовтня). С. 2. Драгоманов 
на еміграції. Ч. 3. Рада. 1913. № 241. 22 октября (4 листопада). С. 1-2.

16. З нашого життя [Про москвофільство. Драгоманов]. Рада. 1913. № 233. 12 октября 
(25 жовтня). С. 2-3.

17. Драгоманов серед співробітників російського журналу. Рада. 1913. № 256. 8 ноября 
(21 листопада). С. 2-3.

18. Коло Драгоманова [З приводу статті Дейча «У начала легенды»]. Рада. 1913. № 289. 
19 декабря (1 січня). С. 2.

19. Нові матеріали про «Вольное слово» [Стаття проф. Шишманова в «Вестнике 
Европы»]. Рада. 1914. № 72.

20. [Рец.]: М. Драгоманов. Чудацькі думки про українську національну справу. К., 
1913. Киевская мысль. 1914. № 11. 11 янв. [Новые книги]. С. 3.

21. Памяти М. П. Драгоманова. По поводу 20-летней годовщины смерти. Украинская 
жизнь. 1914. Кн. 7. С. 19-36.

22. О том, что было и чего не было. По поводу воспоминаний Л. Г. Дейча. Украинская 
жизнь. 1915. Кн. 10. С. 55-64; кн. 11-12. С. 101-113. 
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23. Драгоманов. І-ІІ. Боротьба. 1915. № 5. 
24. [Рец.]: М. Драгоманов. Историческая Польша и великорусская демократия. Киев, 

1917. Книгарь. 1917. № 1. [Хроніка і бібліографія]. [III. Публіцистика]. Стовп. 14-15.

Павло Гнатович ЖИтЕЦЬКИЙ
23 грудня 1836 (4 січня 1837), Кременчук, Кременчуцький повіт, 

Полтавська губернія - 5 (18) березня 1911, Київ
Український філолог, педагог, громадський діяч

1. Пам’яти П. І. Житецького. Рада. 1911. № 53. 6 марта (19 березіля). С. 1. 
2. Памяти П. И. Житецького. Киевская мысль. 1911. № 65.  
3. З листуванння П. Житецького. Рада. 1912. № 53. 4 марта (17 березня). С. 2.
4. [Рец.]: Павел Игнатьевич Житецкий (1836 1911). Стор. 33. Київ, 1912. Рада. № 95. 

1912. 26 апріля (9 травня). [Бібліографія]. С. 4.
5. [Рец.]: Павел Игнатьевич Житецкий (1836-1911). Киев, 1912. Украинская жизнь. 

1912. № 5. С. 123-124.

іван КаРПЕнКО-КаРИЙ (тОБілЕвИЧ)
29 вересня 1845, с. Арсенівка, Бобринецький повіт, Херсонська губернія - 

2 (15) вересня 1907, Берлін
Видатний драматург, актор, режисер, один із основоположників

українського професіонального театру
1. До історії драми Тобилевича «Сто тисяч». ЛНВ. 1900. Т. ІХ. Кн. 3. [Хроніка і бібліо-

графія]. [Літературні вісти і уваги]. С. 212-213.
2. Дозвіл українських п’єс для народніх театрів. ЛНВ. 1900. Т. ІХ. 1900. Кн. 3. [Хроніка 

і бібліографія]. [З науки і штуки]. С. 227.
3. Нова драма. ЛНВ. 1901. Т. XIV. Кн. 4. [Хроніка і бібліографія]. [І. Вісти з поля лі-

тератури]. С. 8-9. 
4. Переднє слово до книги: Ів. Тобілевич. Драми й комедії, т. 5. Полтава, 1905. 450 с.
5. Карпенко-Карий (Ів. К. Тобілевич). Літературна характеристика. І-VIIІ. Рада. 1908. 

№№ 200-203, 206, 207.
6. Раз добром налите серце… В роковини смерти Карпенко-Карого. Рада. 1909. № 198. 

2 сентября (15 вересня). С.1-2.
7. Карпенко-Карий. Біографічний нарис. Рада. 1910. № 199. 2 сентября (15 вересня). 

С. 2-3.
8. Іван Тобілевич. Біографічно-літературний нарис / Ів. Тобілевич. Драми і комедії. 

Т. 1. К., 1910.
9. Карпенко-Карий. В десяті роковини смерти. Нова Рада. 1917. № 128. 2 вересня. С. 1.

Михайло Федорович КОМаРОв
11 (23) січня 1844, слобода Дмитрівка, Павлоградський повіт,

Катеринославська губернія - 6 (19) серпня 1913, Одеса,
Одеський повіт, Херсонська губернія

Бібліограф, літературознавець, етнограф, мовознавець,
перекладач, громадський діяч

1. Ювилеї наших письменників. ЛНВ. 1902. Т. XVII. Кн. 2. [Хроніка і бібліографія]. 
С. 15.

2. [Рец.]: Збірка бібліографічного знадібку до історії української драми і театра за 
1906-1912 рік. З додатками та поправками до «Української драматургії» до 1906 року. Стор. 
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106. Одеса, 1912. Рада. 1912. № 118. 25 мая (7 червня). [Бібліографія]. С. 3. 
3. Памяти М. Комарова. Рада. 1913. № 187. 17 августа (30 серпня). С. 1.

Олександр Якович КОнИСЬКИЙ
6 (18) серпня 1836, хутір Переходівка, Ніжинський повіт,

Чернігівська губернія - 29 листопада (12 грудня) 1900, Київ
Український письменник, публіцист, педагог, громадський діяч

1. Нововіднайдені твори Шевченка [Замітка]. ЛНВ. 1899. Т. VІI. Кн. VШ. [Хроніка і 
бібліографія]. [Літературні вісти і уваги]. С. 115.

2. Спомини О. Я. Кониського. ЛНВ. 1900. Т. IX. Кн. 4. [Хроніка і бібліографія]. [Літературні 
вісті і уваги]. С. 52-53. 

3.  З приводу смерти О. Я. Кониського. ЛНВ. 1901. Т. ХІІІ. Кн. 1. [Хроніка і бібліогра-
фія]. [Літературні вісти і уваги]. С. 57.

4. А. Я. Кониський. Некролог. Киевская газета. 1900. № 351.
5. Останні години життя, смерть і похорон О. Я. Кониського. ЛНВ. 1901. Т. XIII. Кн. 1. 

С. 51-54.
6. Матушевский-Ефремов. А. Я. Кониський. Некролог. Киевская старина.  1901. Т. 72. 

Кн. 1. С. 125-130. 
7. Некрольоґи О. Я. Кониського. ЛНВ. 1901. Кн. 4. [Хроніка і бібліографія]. [ІV. 

Персоналія]. С. 15.
8. Замітки про Кониського. ЛНВ. 1903. Т. XХI. Кн. 1. [Хроніка і бібліографія]. [І. З 

літератури і науки]. С. 63.
9. Другі роковини смерти Олександра Кониського. ЛНВ. 1903. Т. XХI. Кн. 2. [Хроніка 

і бібліографія]. [І. З літератури і науки]. С. 134.
10. Трудівник передрозсвітньої доби. На 10-ті роковини смерти Ол. Кониського. Рада. 

1910. № 272. 30 ноября (13 грудня). С. 2-3.

володимир Галактіонович КОРОлЕнКО
15 (27) липня 1853, Житомир, Житомирський повіт, Волинська губернія - 

25 грудня 1921, Полтава, Полтавський повіт, Полтавська губернія
Видатний російський письменник, публіцист, літературний критик,

громадський діяч
1. З нашого життя [Про В. Короленка «История моего современника»]. Рада. 1910. 

№ 41. 20 февраля (5 березіля). С. 2-3. №№ 47, 60, 65, 82.
2. Фатальний вузол. Київ : Вік, 1910. 96 с. (Серія «Наші справи», № 10). [Одбитка з 

«Ради»].
3. [Рец.]: Н. Шаховская. В. Г. Короленко. М., 1912. Рада. 1912. № 139. 19 июня (2 лип-

ня). С. 3.
4. До світла. З приводу ювілею В. Короленка. Рада. 1913. № 160.  13 июля (26  лип-

ня). С. 1.

Микола іванович КОСтОМаРОв
4 (16) травня 1817, с. Юрасівка, Острогозький повіт, Воронезька губернія - 

7 (19) квітня 1885, Петербург
Видатний український та російський історик, археограф і

архівознавець, етнограф, письменник, публіцист, громадський діяч
1. Російські часописи про Костомарова. ЛНВ. 1902. Т. ХVІІІ. Кн. 5. С. 20-21.
2. Манівцями. На 25-ті роковини смерти Костомарова. Рада. Київ. 1910. № 79. 7 апрі-

ля (20 квітня). С. 2-3.
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іван Петрович КОтлЯРЕвСЬКИЙ
29 серпня (9 вересня) 1769, Полтава, Полтавський полк - 29 жовтня

(10 листопада) 1838, Полтава, Полтавський повіт, Полтавська губернія
Письменник, театральний і громадський діяч

1. Відчит д-ки Єфименко про Котляревського. ЛНВ. 1900. Т. Х. Кн. 6. [Хроніка і біблі-
ографія]. [І. Літературні вісти і уваги.]. С. 206-207.

2. Нова статя про Котляревського. ЛНВ. 1900. Т. Х. Кн. 6. [Хроніка і бібліографія]. [І. 
Літературні вісти і уваги.]. С. 207.

3. Могила Котляревського. ЛНВ. 1900. Т. ХІІ. Кн. 11. С. 182.
4. В справі пам’ятника Котляревському. ЛНВ. 1900. Т. ХІІ. Кн. 11. С. 182.
5. Котляревський за Аблесимова. ЛНВ. 1902. Т. XVII. Кн. 2. [Хроніка і бібліографія]. 

[І. Вісти з поля літератури]. С. 4.
6. Чи буде коли поставлено пам’ятник Котляревському? ЛНВ. 1902. Кн. 2. [Хроніка і 

бібліографія]. С. 23.
7. Котляревський І. П. Твори Івана Котляревського: під ред., з переднім словом 

[«Котляревський»] та прим. Сергія Єфремова. Київ : Вік, 1909. 293 с.
8. Праздник украинской интеллигенции [Про відкриття пам’ятника 

І. П. Котляревському в Полтаві]. Киевская старина.  1903. Т. 83. Кн. 10. Отд. 1. 
С. 168-202.

9. [Рец.]: Ів. Стешенко. «Енеїда» Котляревського і Котельницького в порівнянні з ин-
шими текстами. Рада. 1912. № 44.  23 февраля (7 березня). С. 3.

10. [Рец.]: Ів. Котляревський Енеїда, на українську мову перелицьована. Рада. 1912. 
№ 89. 19 априля (2 травня). С. 3.

11. Шляхом повинности. До 75-х роковин смерти Котляревського. Рада. 1913. № 247. 29 
октября (11 листопада). С. 1-2.

12. [Рец.]: В. Степовий. Іван Котляревський. Катеринослав, 1913. Рада. 1914. № 24. 30 
января (12 лютого). С.4.

13. Шевченко й Котляревський. Збірник пам’яти Тараса Шевченка (1814-1914). Київ 
: УНТ, 1915. 256 с.

14. На святі Котляревського. Згадки самовидця. Привіт Іванові Франкові в сороколіт-
тє його письменської праці. 1874-1914. Львів, 1916. 

Михайло Михайлович КОЦЮБИнСЬКИЙ
5 (17) вересня 1864, Вінниця, Вінницький повіт, Подільська губернія -

12 (25) квітня 1913, Чернігів, Чернігівський повіт, Чернігівська губернія
Видатний український письменник і громадський діяч

1. Аристократ духа. Ясній памяти М. Коцюбинського. Рада. 1913. № 88. 18 априля 
(1 травня). С. 2-3.

2. [Рец.]: М. Коцюбинський. Тіни забутих предків. Оповідання. Стр. 175. Київ-Львів, 
1913.). Киевская мысль. 1913. № 150. [Новые книги]. С. 5.

3. [Рец.]: М. Коцюбинський. Іван Франко. Реферат, читаний в Чернігівській «Просвіті» 
р. 1908. Видання Т-ва «Криниця» 3, стор. 32, Київ, 1917 р., Хто такий був Іван Франко. 
2 статті. Видало Подільське Т-во «Просвіта» в Вінниці (без року). Стор. 23, П. Христюк. 
Борець за діло народне. Про Ів. Франка. Видання Київського Комітету У. П. Соціялістів-
Революціонерів. Стор. 14. Київ, 1917 р.. Книгарь. 1917. №2. Жовтень. [Хроніка і бібліогра-
фія]. [ІХ. Біографії].  Стовп. 82-83.

4. З доби шукання. Коцюбинський М. Твори, т. 1 і 2. Київ, 1917-1918. Книгарь. 1918. 
№ 8. Стовп. 438-441.
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5. Нескінчена пісня. Книгарь: Літопис українського письменства. 1919. Ч. 25-26. 
Стовп. 1681-1684.

Марко лукич КРОПИвнИЦЬКИЙ
25 квітня (7 травня) 1840, с. Бежбайраки, Єлисаветградський повіт,

Херсонська губернія - 21 квітня 1910, Одеса, Одеський повіт, Херсонська губернія
Український письменник, драматург, театральний актор

1. Театральні новини. ЛНВ. 1900. Т. ІХ. Кн. 3. [Хроніка і бібліографія]. [З науки і 
штуки]. С. 222. 

2. Дещо про театральних рецензентів. ЛНВ. 1900. Т. ХІ. Кн. 7. [Хроніка і бібліогра-
фія]. [III. Театр і штука]. С. 67-68. 

3. Кропивницький на сцені народного театра. ЛНВ. 1902. Т. XVII. Кн. 1. [Хроніка і 
бібліографія]. [І. Вісти з поля літератури]. С. 11.

4. Український театр. ЛНВ. 1902. Т. XVII. Кн. 2. [Хроніка і бібліографія]. [ІІІ. Театр і 
музика]. С. 20.

5. Український театр. ЛНВ. 1902.- Т. XVII. Кн. 2. [Хроніка і бібліографія]. С. 36-37.
6. Нові українські п’єси. ЛНВ. 1902. Т. XVII. Кн. 2. [Хроніка і бібліографія]. С. 37.
7. Дещо про театральних рецензентів. ЛНВ. 1902. Т. XVII. Кн. 2. [Хроніка і бібліогра-

фія]. С. 67-68.
8. Кропивницкий. Киевские вести. 1910. № 100.
9. М. Л. Кропивницкий. Киевская мысль. 1910. № 101.
10. Марко Кропивницький. На перші роковини смерті. Рада. 1911. № 81. 9 апріля (22 

квітня). С. 2.

Пантелеймон Олександрович КУліШ
26 липня (7 серпня) 1819, містечко Вороніж, Глухівський повіт,
Чернігівська губернія - 2 (14) лютого 1897, хутір Мотронівка,

Борзнянський повіт, Чернігівська губернія
Письменник, історик, публіцист, етнограф, літературний критик,

перекладач, редактор, видавець, громадський діяч
1. Літературна спадщина Куліша. ЛНВ. 1899. Т. VIII. Кн. 11. [Хроніка і бібліографія]. 

[Літературні вісти і уваги]. С. 117-118.
2. Щедрованнє на могилі П. О. Куліша. ЛНВ. 1900. Т. ІХ. Кн. 3. [Хроніка і бібліогра-

фія]. [Літературні вісти і уваги]. С. 213.
3. [Рец.]: П. Кулиш. Хуторни недогаркы. Харкив, 1902. Киевская старина.  1902. 

Т. 76. Кн. 3. [Документы, известия и заметки]. [Библиография]. С. 210-216.
4. До біографії Куліша. Рада. 1908. 1 октября (14 листопада). № 224. 1 октября (14 

листопада). C. 1.
5. Новий похорон Куліша [Видання творів Куліша під ред. І.Каманіна]. Рада. 1908. 

№ 236. 16 октября (29 листопада). С. 2-3.
6. Без синтезу. Пам’яти П. Куліша. Рада. 1912. № 27. 2 февраля (15 лютого). С. 1

Олександр Матвійович лаЗаРЕвСЬКИЙ
8 червня 1834, с. Гирівка (Гирявка), Конотопський повіт, Чернігівська губернія -

 31 березня 1902, Київ; похований у рідному селі
Український історик, археограф, судовий і громадський діяч

Ол. Лазаревський. Некролог. ЛНВ. 1902. Т. ХVІІІ. Кн. VІ. [Хроніка і бібліографія]. [ІІІ. 
Некрольоги]. С. 44.
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володимир вікторович лЕСЕвИЧ
15 січня1838, с. Денисівка, Лубенський повіт, Полтавська губернія -

13 листопада 1905, Київ
Філософ, літературознавець, фольклорист, публіцист, громадський діяч

1. Памяти Вл. В. Лесевича. Некролог. Киевская старина.  1905. Отд. 1. Кн. XI-XII. 
С. 350-358.

2. De mortuis. Пам’яті Ол. Русова. Пам’яті К. Паньківського. В. Лесевич. Основа. Одеса, 
1915. Кн. ІІІ. С. 34-47.

л. лЕСЕвИЧЕва
1844, Москва - 21 листопада 1901, с. Матяшівка, Лубенський повіт,

Полтавська губернія
Перекладачка, дружина філософа В. В. Лесевича

Л. Лесевичева. Некролог. ЛНВ. 1902. Т. ХVІІ. Кн. ІІ. [Хроніка і бібліографія]. 
С. 23.

Микола віталійович лИСЕнКО
10 березня 1842, с. Гриньки, Кременчуцький повіт, Полтавська губернія - 

24 жовтня 1912, Київ
Композитор, піаніст, хоровий диригент, фольклорист, педагог,

громадський діяч, фундатор української композиторської школи
1. Ювилей Миколи Лисенка. ЛНВ. 1903. Т. XХIІ. Кн. 4. [Хроніка і бібліографія]. [З 

літератури і науки]. С. 63.
2. Торжество украинской песни. Киевская старина. 1904. Т. 84. Кн. I. Отд. 1. 

С. 141-154. 
3. [Над новою труною [На смерть М. Лисенка]. Рада. 1912. № 243. 25 октября (7 ли-

стопада). С. 1.
4. Натхнений співець [М. Лисенко]. Рада. 1912. № 244. 26 октября (8 листопа-

да). С. 1.
5. Інтимна сила [М. Лисенко]. Рада. 1912. 29 октября (11 листопада). № 247. 

С. 2-4.
6. День великої туги [Похорон М. Лисенка]. Рада. 1912. № 248. 30 октября (12 

листопада). С. 1.
7. Художник-гражданин. Н. В. Лысенко. Киевская мысль. 1912. № 298.
8. Пам’яти М.В. Лисенка. Перші роковини. Рада. 1913. № 243. 25 октября (8 листопа-

да) (без підпису). С. 1.
9. [Рец.]: Г. Коваленко-Коломацький (Гр. Сьогобічний). Спогади про М.В. Лисенка. 

Рада. 1913. № 6. 9-го Января (23 січня). С. 4.
10. Торжество украинской песни. Киевская старина. 1904. Т. 84. Кн. I. Отд. 1. 

С. 141-154.

Микола Костянтинович МИХаЙлОвСЬКИЙ
15 листопада 1842, м. Мещовськ, Мещовський повіт, Калузька губернія -

28 січня 1904, Петербург
Російський публіцист, літературний критик, соціолог, 

теоретик  ліберального народництва
Пам’яти Ник. Я. Михайловського. На 10-ті роковини його смерті. Рада. 1914. №22. 28 

января (10 лютого). С. 2-3.
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Кость Петрович МИХалЬЧУК
21 грудня 1840, с. Зозулинці, Бердичівський повіт, Київська губернія - 

7 (20) квітня 1914, Київ
Український мовознавець, етнограф, публіцист, громадський діяч

1. Під тяжким хрестом (пам’яти К. П. Михальчука). Рада. 1914. №110. 17 мая (29 трав-
ня). С. 2.

2. Безприходный ученый. Памяти К. П. Михальчука. Киевская мысль. 1914. 
№ 100. С. 3.

 
іван Семенович нЕЧУЙ-лЕвИЦЬКИЙ

13 листопада 1838, м. Стеблів, Канівський повіт, Київська губернія -
2 квітня 1918, Київ

Прозаїк, драматург, перекладач, педагог
1. Нова повість Ів. Левицького. ЛНВ. 1899. Т. VІІІ. Кн. 11. [Хроніка і бібліографія]. [І. 

Літературні вісті і уваги]. С. 118.
2. Бытописатель пореформенной Украины (К 35-летнему юбилею литературной дея-

тельности И. С. Нечуя-Левицкого). Киевская старина.  1905. Т. 88. Кн. 1. Отд. 1. С. 98-116.
3. [Рец.]: І. Нечуй-Левицький. Криве дзеркало української мови. Київ, 1912. 

Украинская жизнь. 1913. Кн. ІІ. С. 105-107.

виктор Петрович ОБнінСЬКИЙ
2 квітня 1867, садиба Бєлкіно, Боровський повіт, Калузька губернія -

20 березня 1916, Москва
Депутат Першої Державної Думи, діяч

конституційно-демократичної партії, публіцист
1.  Против течения. Памяти В.П. Обнинского. Голос минувшего. 1916. Кн. 5-6. 

С. 138-151.
2.  [Рец.]: К десятилетию первой Государственной Думы, 27 апреля 27 апреля 1916 г. 

Сборник статей перводумцев. Стр. IV+230. Петроград. 1916. Украинская жизнь. 1916. Кн. 9. 
С. 82-83.

Михайло іванович ПавлИК
17 вересня 1853, с. Монастирське, біля м. Косів на Гуцульщині,

Галицьке намісництво, Австро-Угорщина - 26 січня 1915, Львів,
Галицьке намісництво, Австро-Угорщина

Український письменник, публіцист, перекладач, вчений, редактор,
видавець, громадсько-політичний діяч

1. Михаил Павлик. Некролог. Русские ведомости. 1914. № 18.
2. Михаил Павлик. Голос минувшего. 1915. Кн. 6. С. 238-252.

Микола іванович ПЕтРОв
24 квітня 1840, с. Вознесенське, Макаріївський повіт,

Костромська губернія - 20 червня 1921, Київ
Літературознавець, історик, археолог, етнограф,

краєзнавець, музейний і громадський діяч
1. Ювилей проф. Петрова. ЛНВ. 1900. Т. ХІІ. Кн. ХІ. С. 191.
2. На заре возрождения. Проф. Н. И Петров. Очерки из истории украинской литера-

туры XVII и XVIII веков. Киев, 1911. Украинская жизнь. 1912. Кн. 12. С. 83-90.
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Дмитро Павлович ПИлЬЧИКОв
26 жовтня 1821, Єлисаветградський повіт (?), Херсонська губернія -

5 жовтня 1893, Харків
Український громадський і культурний діяч, педагог

До біографії Дмитра Пильчикова. Рада. 1908. № 114. 17 мая (30 червня). С. 1.

Олександр Опанасович ПОтЕБнЯ
10 вересня 1835, хутір Манів, поблизу с. Гаврилівка, Роменський повіт,

Полтавська губернія - 29 листопада 1891, Харків
Видатний російський і український мовознавець, філософ, фольклорист,

етнограф, літературознавець, педагог, громадський діяч,
 член-кореспондент Петербурзької АН

1.  Десяті роковини смерти Ол. Потебні ЛНВ 1902. Кн. II. [Хроніка і бібліографія]. 
С. 13.

2.  З нашого життя. [Пам’яти О. Потебні]. Рада. 1911. № 278. 10 декабря (23 дека-
бря). С. 2-3.

тадей Розеславович РИлЬСЬКИЙ
2 січня 1841, с. Ставище, Сквирський повіт, Київська губернія - 25 вересня 1902, 

с. Романівка, Сквирський повіт, Київська губернія
Український громадський і культурний діяч, етнограф, публіцист

1. Пам’яти Тадея Рильського. Рада. 1908. № 219. 25 сентября (8 листопада). 
С. 1.

2. Людина, з якої нічого не вийшло. Пам’яти Т. Рильського. Рада. 1912. № 218. 25 
вересня (8 жовтня). С. 2-3.

3. На певній дорозі. Пам’яти Т. Рильського.  Світло. 1912. Кн. ІІ. С. 22-25.

Олександр Олександрович РУСОв
5 лютого 1847, Київ - 25 вересня 1915, Саратов

Статистик, етнограф, фольклорист, громадсько-політичний діяч
De mortuis [Памяти Ол. Русова, К. Паньківського і В. Лесевича]. Основа. 1915. Кн. 3. 

С. 35-47.

Панас Карпович СаКСаГанСЬКИЙ (тОБілЕвИЧ)
3 травня 1859, с. Кам’яно-Костувате, Бобринецький повіт,

Херсонська губернія - 17 вересня 1940, Київ
Український актор, режисер, драматург, педагог

1. А. К. Саксаганський. Иллюстрированное приложение к газете «Жизнь и искус-
ство». 1900. № 3-4.

2. А. К. Саксаганский.  Корифеи украинской сцены. Киев, 1901. С. 172-189. 
3. Український театр. ЛНВ. 1903. Т. XХI. Кн. 2. [Хроніка і бібліографія]. [ІІІ. Театр і 

штука]. С. 143.
4. Премії за українські п’єси. ЛНВ. 1903. Т. XХI. Кн. 2. [Хроніка і бібліографія]. [ІІІ. 

Театр і штука]. С. 143.
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Михайло Євграфович СалтИКОв-ЩЕДРін
15 січня 1826, с. Спас-Кут, Калязинський повіт,
Тверська губернія - 30 квітня 1889, Петербург

Російський письменник, сатирик, публіцист, редактор
В боротьбі з лихоліттям. Пам’яти М. Салтикова-Щедріна. 28.IV.1889. Рада. 1914. № 96. 

29 апріля (11 травня). С. 2-3.

лука Полікарпович СКОЧКОвСЬКИЙ
18 жовтня 1863, с. Карапиші, Канівський повіт, Київська губернія -

15 грудня 1913, с. Миколаївка, Мелітопольський повіт, Таврійська губернія
Український громадський діяч, священик

Сильному духом. Ясній пам’яти Луки Скочковського. Рада. 1914. № 16. С. 2. 

лев Миколайович тОлСтОЙ
28 серпня 1828, с. Ясна Поляна, Крапивенський повіт, Тульська губернія -

20 листопада 1910, станція Астапово, Рязанська губернія, похований в Ясній Поляні
Російський письменник світової слави

1. Апостол правди і любови [На смерть Л. Толстого]. Рада. 1910. № 254. 9 ноября (22 
листопада). С. 1.

2. Заповіт Толстого [Гуманізм Толстого]. Рада. 1910. № 254. 9 ноября (22 листопа-
да). С. 1.

3. Українські переклади творів Толстого. Рада. 1910. № 254. 9 ноября (22 листопа-
да). С. 1.

4. Як розходяться твори Толстого. ЛНВ. 1902. Т. ХVІІ. Кн. 2. [Хроніка і бібліографія]. 
[Вісти з поля літератури]. С. 5.

леся УКРаЇнКа (лариса Петрівна КОСаЧ-КвітКа)
13 лютого 1871, м. Новоград-Волинський, Новоград-Волинський повіт,

Волинська губернія - 19 липня 1913, м. Сурамі, Тифліська губернія, похована в Києві
Українська письменниця, перекладачка, громадсько-культурний діяч

1. Нова втрата [На смерть Лесі Українки]. Рада. 1913. № 165. 20-го июля (2 серпня) 
С. 1

2. Леся Українка. Посмертна згадка. Рада. 1913. № 165. 20-го июля (2 серпня) С. 1.
3. Поет під час облоги. Пам’яти Л. Українки. Рада. 1913. № 167. 23 июля (4 серпня). 

C. 2-3.
4. Л. П. Косач-Квитка. Некролог. Киевская мысль. 1913. № 198. С. 2.
5. Памяти Леси Украинки. Киевская мысль. 1913. № 198. С. 2.
6. [Рец.]: Поезія самотности. Леся Українка. Твори. Т. 1. Київ, 1912. Рада. 1912 № 146. 

27 червня (10 іюня). С. 2-3. 

іван Якович ФРанКО
27 серпня (9 вересня) 1856, с. Нагуєвичі, Дрогобицький повіт, Львівське

воєводство, Австро-Угорщина - 28 травня 1916, Львів, Львівське
воєводство, Австро-Угорщина

Видатний український письменник, поет, історик літератури, 
перекладач, фольклорист,публіцист, громадсько-політичний діяч, видавець

1. Певец борьбы и контрастов  [I. Франко]. Киевская старина. 1903. Кн. 11. С. 284-332; 
Кн. 12. С. 625-698.
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2. До недуги Івана Франка. Рада. 1908. № 89. 18 апріля (1 травня). C. 1.
3. [Рец.]: Ів. Франко. Молода Україна. Львів, 1910. Рада. 1910. № 268. 25 ноября (8 

грудня). [Бібліографія]. С. 3.
4. За невсипущу працю [Перед ювілеєм Франка]. Рада. 1912. № 71. 25 марта (7 квітня). 

С. 4.
5. Іван Франко. І-V. Рада. 1912. № 160, 164, 166, 168, 169, 170, 171. 14 (27) липня (іюля) 

- 27 іюля (9 серпня).
6. До ювілею Ів. Франка. Рада. 1913. № 4. 5 января (18 січня). С. 1.
7. Герой наших днів. Основи творчости Ів. Франка. Рада. 1913. № 60. 13 марта (26 бе-

резня). С. 2-3.
8. В поті чола. Соціальні мотиви в творчости Ів. Франка. Рада. 1913. № 63, 65, 69, 73. 16 

марта (29 березня) - 29 марта (11 квітня).
9. [Рец.]: М. Возняк. Житє і значіннє Івана Франка. Рада. 1913. № 69. 23 марта (5 квіт-

ня). С. 4.
10. Серед хижаків. Соціальні мотиви в творчости Франка. І-ІІ. Рада. 1913. № 85. 12 

апріля (25 квітня). С. 1-2; № 86. 13 апріля (26 квітня). С. 1-2.
11. Два табори. Соціальні мотиви в творчости Франка. І-ІІ. Рада. 1913. № 94. 25 апріля 

(8 травня). С. 2-3; № 95. 26 апріля (9 травня). С. 2.
12. [Рец.]: Яким Ярема. Мойсей, поема Івана Франка. Тернопіль, 1912. Рада. 1913. 

№ 101. 3 мая (16 травня). С. 4.
13. Співець боротьби [Про Франка]. Рада. 1913. № 106. 9 мая (12 травня). С. 1-2.
14. [Рец.]: Ів. Франко. Мойсей. Поема. Львів, 1912. Рада. 1913. № 107. 10 мая (23 трав-

ня). [Бібліографія]. С. 4.
15. Писатель-гуманист. К 40-летию литературной деятельности Ив. Франка. 

Украинская жизнь. 1913. Кн. 5. С. 5-16.
16. [Рец.]: Ів. Франко. Мойсей. Поема. Львів, 1913. Киевская мысль. 1913. № 170. 

С. 5.
17. [Рец.]: Іван Франко. Мойсей, поема. Друге видання, з передмовою. Стор. 63. Львів, 

1913; Я. Ярема. Мойсей, поема Івана Франка. Критична студія. Стор. 59. В Тернополі, 1912. 
Украинская жизнь. 1913. Кн. VІ. С. 107-108.

18. Під прапором любови [Про Франка]. Рада. 1913. № 116. 21 мая (3 червня). С. 2; № 
127. 5 іюня (18 серпня). С. 2-3.

19. [Рец.]: 1) М. Яцків. Ів. Франко. Львів, 1913; 2) С. В. Про життя і твори Ів. Франка. 
Львів, 1913. Рада. 1913. № 220. 26 сентября (9 жовтня). С. 3

20. [Рец.]: Ів. Франко. Вірші на громадські теми. Львів, 1913. Рада. 1913. № 261. 14 
Ноября (27 листопада). С. 4.

21. [Рец.]: Ів. Франко. Панщина та її скасування. Львів, 1913. Киевская мысль. 1913. 
№ 345. 14 декабря. [Новые книги]. С. 5.

22. Співець боротьби і контрастів. Спроба літературної біографії й характеристики 
Івана Франка. Київ, 1913. 208 с.

23. Иван Франко. (По поводу 40-летия литературной деятельности). Киевская мысль. 
1914. № 154. С. 2-3.

24. [Рец.]: Ів. Франко. В наймах у сусідів. Т. 1. Львів, 1914. Основа. 1915. Кн. 2.
25. Пролог к будущему (Памяти Ив. Франка). Украинская жизнь. 1916. Кн. 6. 
26. Похороны Ив. Франка. Письмо из Лозанны. Украинская жизнь. 1916. Кн. 7-8. 
27. Иноязычная пресса о Франке. Украинская жизнь. 1916. Кн. 10-11.
28. [Рец.]: Привіт Іванові Франкові в сороколіттє його письменської праці. 1874-1914. 

Львів, 1916. Украинская жизнь. 1916. Кн. 10-11. С. 151-152.
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29. Франко і Павлик. Календарь на рік звичайний 1917. Пг. : друкарня «Научное дело», 
1916. С. 142-145.

30. Іван Франко. Про життя його та діла. Пг.: Благотвор. О-во изд. общеполез. и деш. 
книг, 1916. 46 с.

31. Мойсеєві українського народу [Роковини смерті Ів. Франка]. Нова Рада. 1917. № 32. 
6 мая. С. 1.

32. Иван Франко. Голос минувшего. 1917. Кн. 1. С. 171-184.
33. [Рец.]: 1) Коцюбинський М. Ів. Франко. К., 1917; 2) Хто такий був Ів. Франко? 

Винниця, 1917; 3) Христюк П. Борець за діло народне. К., 1917. Книгарь. 1917. Ч. 2. Жовтень. 
[Хроніка і бібліографія]. [ІХ. Біографії]. Стовп. 82-83.

Маркіян Семенович ШаШКЕвИЧ
6 листопада 1811, с. Підлісся, Золочівський округ, Королівство

Галичини та Володимирії, Австрійська імперія - 7 червня 1843, с. Новосілки, 
Золочівський округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія

Український письменник, поет, священик УГКЦ, громадський діяч,
представник «Руської трійці»

1.  Національне свято [Ювилей М. Шашкевича]. Рада. 1911. № 233. 16 октября (29 
жовтня). С. 1.

2. Присуд історії [3 приводу Шашкевичевого ювилею]. Рада. 1911. № 239. 23 октября 
(5 ноября). С. 1-2.

3. Джерело національної свідомості [З приводу Шашкевичевого ювілею]. Світло. 1911. 
Кн. ІІ. С. 8-14.

4. [Рец.]: М. Плевако. Про М. Шашкевича й відродження галицьких українців. Харків, 
1911.  Світло. 1911. Кн. ІІІ. С. 81-83.

Яків Миколайович ШУлЬГИн
19 лютого 1851, Київ - 1 листопада 1911, Київ

Український історик, педагог, громадсько-культурний діяч
Євангельський юноша. Пам’яти Я. Шульгина. Рада. 1911. № 259. 16 ноября (29 ноя-

бря). С. 2.

Осип ЮРКЕвИЧ
30 січня 1855, с. Криве, Сквирський повіт, Київська губернія - 11 листопада 1910, Київ, 

похований в с. Криве, Сквирський повіт, Київська губернія
Громадський діяч, лікар

1. Пером земля [На смерть Юркевича]. Рада. 1910. № 258. 13 ноября (26 листопада). С. 1. 
2. Пам’яти Юркевича]. Рада. 1910. № 258. 13 ноября (26 листопада). С. 1.

Додатки А та Б складено на підставі джерел: 
Спис праць С. О. Єфремова» за 1895-1919 рр. Записки Iсторико-Фiлологiчного Вiддiлу 

УАН. Кн. 2-3. К., 1920-1922. С. 48-92; Єфремов С. Personalia: Публіцистика 1899-1917 ро-
ків («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. 
Т. 1 / Упорядник С.Г. Іваницька. Запоріжжя-Херсон: Грінь Д. С., 2016. 468 с.; Єфремов С. 
Personalia: Публіцистика 1899–1917 років: «Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, не-
крологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. Т. 2 / Упорядник С. Г. Іваницька. Т. 2. Херсон: 
Видавничий дім «Гельветика», 2018. 488 с.; Єфремов С. Публіцистика в «Книгарі» доби 
війни та революції (1917-1920) / Упорядкування, вступні статті, примітки С. Г. Іваницька, 
Т. П. Демченко. Херсон : Гельветика, 2018. 304 с.
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ДОДатОК в
листування українських діячів із С. Єфремовим 

(із фондів відділу рукописів та текстології
 інституту літератури ім. т. Шевченка нанУ)

відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 57. автограф. 13х21. 2 арк.

Грінченко Б. 
Лист до Єфремова С. О.

29.VІІ.1907. 
Дорогий Сергію Олександровичу!

Хоч і шкодую, що Ви зараз не в Київі, як думали попереду, але коли Ви приїдете в 
серпні, щоб уже більше на село не вертатися, то се буде добре - не за для Вас звісно, бо певне 
Вам ліпше бути на селі, - але за для діла. 

Ну, в Київі вже (після листа Груш[евського] до пана) говорять про те, що Ви «зірвали 
з Вістником», «чого й треба було сподіватися (ніби так пише Груш.), зважаючи на той тон, 
який він (=Ви) узяв з самого початку»/ Таким робом Ви і Ваш тон винні в тому, що не будете 
писати в «Вістнику».

Що мовчати Ви не можете і не будете, то се певно. Звісно, можете найти роботу в москов. 
виданнях на вкраїнські теми. Вам я вже не раз казав, що дуже я ціню такі Ваші статті; але 
ж зрозуміло, що число укр[аїнських] тем, які будуть придатні до москов[ських] виданнів, 
дуже обмежене - се раз, а друге: писання по московських виданнях не задовольнить Вас як 
українського письменника. 

Що треба органу, в якому Ви могли б бути українським письменником без замка на 
устах, який одмикається тільки задля відомих тем, то це річ, про яку нема чого сперечатися.

Який має бути той орган, - те треба ще обміркувати, але він мусить бути [підкреслено 
автором листа] і він найде задля себе робітників, бо є ще люде, які стоять у підхожому до 
Вашого становищу.

Певне, Ви читали про видавництво «Дзвін». Коли згаданий орган має бути збірниками, 
то треба поспішитися. Я не думаю, щоб «Дзвін» міг щось сотворити серйозне, але він може 
попсувати «Вікові» справу.

От-же, - «Вік» повинен яко мога швидче взятися до діла…
Я вже Вам писав, що в мене є план реорганізації «Віку». Нетерпляче Вас дожидаюся, 

що б поговорити з Вами про це.
Дякую за статійку до Календаря.
У нас більш-менш так, як і було.
Наше щире привітання Вам.
Стискаю Вашу руку.
1907.VІІ.29      Ваш Б. Грінченко.
Святошин

[Знизу приписано:] У вівторок і в четвер я не буваю в Святошині, а завсігди буваю в 
Київі.

[Дописано на лівому полі сторінки:] 
Сергію Олександровичу! Гріх Вам буде, коли не напишете кількох книжок для 
«Просвіти»! Погляньте сьогоднішнє число «Киев. Вестей» і рецензію на просвітні ви-
дання.
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відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 60. автограф. 11х17,7. 2 арк. 
(один чистий)

Грінченко Б. 
Лист до Єфремова С. О.

4. ІV.1908
Обіцяйте мені перемінити Марковича, Сергію Олександровичу.
Дайте, будьте ласкаві, Ситникові 3, 4, 5 та 6 томи Ібсена.
Як будете писати до М-ча [Марковича], то мабуть же треба згадати про гонорар (24 руб. 

за аркуш). Чи може Ви думаєте, що краще від Просвіти написати? Тоді дасте мені адресу - я 
напишу. 

Ваш (підпис Б. Грінченка)
1908.ІV.4

відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 62. автограф. 10,5х17,3. 2 
арк. (один чистий)

Грінченко Б. 
Лист до Єфремова С. О.

24. ІV.1908
Чи Ви, Сергію Олександровичу, помітили суперечність між  тим, що кажете в своїй від-

повіді Коваленкові (про Костомарова й Метлинського) і тим, що надруковано у Коваленка? 
Що це за знак? Не могли ж Ви не доглянути того, що було у К[оваленка], коли воно було! 
Чи не думаєте Ви, що Вам треба добути рукопис, а може й коректу К[оваленко]вого тексту?

Б. Г.
Посилаю 3 тома Ібсена.
Будьте ласкаві, дайте те Ібсена, що у Вас іще осталось.
1908.ІV.24

відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 63. 

Грінченко Б. 
Листівка до Єфремова С.

23. V.1908
Київ V. 23 року 1908

Дякую за запросини, любий Сергію Олександровичу.
Може й приїду, - побачу, як буде дома. Поки що нічого веселого нема.
Був Крим[ський]. Дуже просив Вас написати до «Русских Ведомостей» статтю про 

перший том москов. Видання писаннів Драг[оманова] і послати цю статтю в редакцію на 
Вячеслава Євгеньєвича Якушкина. Цю статтю треба, щоб допомогти ширитися цьому томо-
ві, а без того не буде другого. Цю політику з редактором тому він Вам уже надав, - не повто-
рюю. Якушкин обіцявсь надрукувати статтю.

Наші кланяються Вам. Я надрукував (ще не вийшло) «Забавки» Шніцлера  і здав у 
друк «В. Телля». Це з ласки добрих старих людей. - Стискаю Вашу руку. 

Ваш Б. Г.
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На звороті картки адреса:
Ст. Попельня
Юго-Зап. ж.д.
с. Кривое
Дом: Доктора Юркевича
СПб. Сергею Александровичу Ефремову

відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 65. автограф. 3,5х20,7. 
2  арк. 

Грінченко Б. 
Лист до Єфремова С. О.

24. ІХ.1908
Усе, що Ви росказали мені вчора, Сергію Олександровичу, дуже сумне, але що сумом ні-

якому лихові не зарадиш, то треба нам подумати, як пережити прикрий час. Один з способів: на-
готувати стільки літературного матеріалу і видати поки можна видавати, щоб стало його якось 
той час перебідувати. Може, як його буде багато вже, то не буде й «скорпіонів» таких… Та як би 
не було - певна річ, що нам треба поспішатися з роботою. Через те дуже [підкреслено автором 
листа] прошу Вас написати нам для Просвіти ще кілька книжок на теми цензурні і українські 
[підкреслено автором листа] - з історії літератури, з історії чи чого хочете. Не одсувайте цього 
діла, сідайте зараз за таку роботу! [підкреслено автором листа] мені не треба Вам росказувати, 
яку це вагу має. Коли я це пишу, то тільки через те, що з власного досвіду знаю, як часто одні 
справи відсувають на довгий час инші. От я й прошу: нехай висунеться наперед справа з просвіт-
ними книжками і на якийсь час стане першою. Дуже прошу Вас одписати мені про це. Чи не по-
рекомендували б Ви ще кого, до кого б удатися за цим (удаємося ще до Вас[иля] Мик[олайовича]).

Сьогодня пішла в цензуру коректа Ваша «Т. Шевч.». Чи не можна отой хвостик на кінці 
якось втиснути в попередні сторінки? А то через його п’ять [підкреслено автором листа] зайвих 
сторінок! Коли ж ні, то доведеться там, на тих сторінках, дещо поставити. От що треба зробити:

а) чи не краще портрета становити так, щоб текст сторінки був не над, а під [підкреслено 
автором листа] портретом, - це буде чепурніше;

б) на загол. сторінці треба петітом додати:
З чотирьма портретами та двома малюнками.
Одпишіть мені хоч пару слід про те - чи можете написати для Просвіти.
Стискаю Вашу руку.

Ваш Б. Г.
1908. ІХ. 24.
Внизу листа приписано:
Забув у Вас зонтика - дайте його Степ[ану] - Може й книжки дасте.

відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 69. 1 арк. 10х12,5.

Грінченко Б. 
Лист (секретка) до Єфремова С. О.

Від 6.ІІІ. 1909
Любий, Сергію Олександровичу, будьте ласкаві, позичте мені на який час отого 

«Путеводителя», що ми з ним їздили за кордон та «Повести» Шевченка (по моск[овськи]).
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Стискаю Вашу руку.
Б. Г.
1909. ІІІ. 6.

відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 72. 10х15,6. 2 арк. (один 
чистий)

Грінченко Б. 
Лист до Єфремова С. О.

Від 7.ІV. 1909
Учора, Сергію Олександровичу, був у мене Д. І. Дорошенко і сказав, що двоє членів Ради 

Просвіти і мабуть Ви - ідуть на Шаляпина; а треба б, щоб засідання було людніше, бо є важні 
справи. Через те я, хоч і лаючись, переніс засідання ради на суботу. Я думаю, що треба запросити 
на засідання всю [підкреслено автором листа] Контр. Комісію, щоб одразу вже скінчити справу, 
бо як вона буде вся, то могтиме тут же робити й постанови. Як Ви про це думаєте? Коли згожує-
тесь, то чи сами пошлете до своїх товаришів, чи мені послати повістку?

Ваш Б. Г.
1909. ІV. 7.

відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 79. автограф. 17,5х21. 2 арк. 

Грінченко Б. і М. 
Лист до Єфремова С. О.

Від 14.ІІ. 1910
Примітки: 1. Лист писано рукою М. Грінченко.

  2. На листі дописка олівцем Б. Грінченка
   від 15. ІІ. 1910 р.

Любий Сергію Олександровичу! Не знаю, чи листи наші розминулися, чи мій лист 
до Вас загинув. Я в йому писала про те, що виписала од Череповського два романи Дюма: 
«Двадцать лет спустя» і «Королева Марго». Це прикмета того листа. Може він і загинув, бо 
листи таки гинуть. От і чисті аркуші «Серед темної ночі» Ви послали, а ми їх не одержали. А 
книжечку одержали і дуже Вам за неї дякуємо. [Далі дописано олівцем рукою Б. Грінченка] 
Маємо надруковане в 4 стор. «Серед темн. ночі».

Так уже хочеться написати Вам щось радісне, та все немає нічого. Борис Дмитрович 
і досі лежить. Оце другий тиждень температура піднялася та й ще дужче змучила: ледве 
може підвестися й посидіти на ліжкові кільки хвилин. Та ще на лихо весни й досі немає. 
Страшно нещасливо все складається!

І од Вас звістки невеселі. Столипинський наказ дуже нас пригнітив, а звістки про 
Савенківські заходи коло Просвіти та коло Клубу ще більшого суму додали. Звичайно, що 
тепер не 1876 рік і так придавити, як придавлено тоді, вже не можна, вбити нас вони тепер 
уже не здолають, але шкоди великої накоїти можуть.

Тяжко в такий час бути на чужині і не мати змоги приєднатися до боротьби. Правда, 
можна розважатися тим, що лихо не мине так швидко і ми ще матимемо час докинути й 
своєї праці до гуртової, але ж це сумна розвага.

Хочеться бачити останні видання «Просвіти», - мабуть, гарні.
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Чи багато передплатників має «Рада»? А може й про «Село» знаєте, як йому ведеться?
Цікавимося Вашим рефератом, що в Клубі читано. Мабуть, він у «Раді» друкувати-

меться?
Чи почали вже писати історію літератури?
Якщо пришлете нам прочитати «Историю моего современника», то будемо дуже вдячні.
Що тепер у № 27 діється? Чи всі дужі? Чи будується будинок? Володимир Федорович 

не озивається до нас.
Озивайтеся частіше хоч коротенькими листами.  Якось веселіше стає, як щира душа з 

рідного краю хоч кількома словами обізветься. Спершу частіше до нас люде писали, а тепер 
перестали. Мабуть, того, що ми не завсігди одписуємо. Та тільки це не по правді тепер ра-
хуватися з нами листами.

Цілую вас, наші любі, рідні і бажаємо всього доброго.
Ваші М. та Б. Грінченки.
910. ІІ. 14. [Поряд з датою дописано олівцем рукою Б. Грінченка]  Міцно стискаю Вашу 

руку і цілую Вас, Сергію Олександровичу. От що ще: треба швидче забрати шахви Вас[иля] 
Мик[олайовича], а то щоб не було з ними клопоту.

Ваш Б. Г.
1910. ІІ. 15 
 

відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 80. автограф. 13,5х21. 2 арк.

Грінченко М. 
Лист до Єфремова С. О.

б/д [датування за змістом: січень 1907 р.]

Дорогий, любий, Сергію Олександровичу!
Вичитали ми в газетах, що звелено швидче кінчати політичні справи та й уже мені вчу-

валося навіть, що Ваш ціпок стукає по сходах. Але вийшло, що то тільки вчувалося… Ну, то 
вже як більше ждалося, тепер легче ждати зосталося. Кажу це не на те, щоб підбадьорювати 
Вас, бо то дурниця, тим не підбадьорити, а просто таки певна, що так буде. Та й сами Ви це, 
звісно, знаєте. Думаю, що в цьому місяці ще побачимося. А скільки у нас нового, хоча прав-
да майже нічого доброго. Суне до нас Галичина: вже приїхали: Грушівський, Лозинський, 
Кривецький, Джиджора. Всі вони працюють у «Раді» та в «ЛНВ». Опріче того приблудився 
до редакції якийсь «москвофіл» та й Шпонька його приняв та й досі він у редакції. Та ще в 
книгарню виписано з Галичини якогось добродія помічником Ф[едора] Павл[овича]. І це ще 
тільки початок, а далі ще й більш їх насуне нас дурних учити. Грушівський думає й філію 
книгарні «Наук. Тов.» тут завести. Ну, та це діло добре.

Вийшло два числа нової «Ради». Тепер вона зветься газета безпартійна і міжпартійна, не 
дає зовсім телеграм і коштує 6 карбованців на рік. В першому числі Грушівський написав, що 
коли й цього року газета йтиме погано, то на 1908-й рік вона буде ще дорожча (!) Нового ще те, 
що тепер ні одна душа не одержуватиме газету дурно, всі співробітники мусять передплачу-
вати. Що до змісту, то ще як вийшло тільки два числа, то й трудно сказати, чи багато в йому 
нового. Редактує покіль що Грушівський. Шукали когось замісць Шпоньки, та не знайшли. А 
Шпонька достогнався до того, що йому дано «урльоп» поки спочине, але грошей йому за час 
відпочинку не платитимуть. Тепер же редакторську плату має Мехед, бо він же тепер «го-
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ловний редактор», як каже Грушівський. А як Шпонька відпочине і знову стане працювати, 
тоді Мехед «вернеться в первобытное состояние», - так сказав Грушівський. Одно слово, тепер 
Грушівський усе, і Пан боїться навіть, коли б йому, крий Боже, не приснився сон без дозволу 
Грушівського. Знаєте, аж «обидно» за людину, що так вона може під чужу дудочку танцювати.  

Мабуть, здивуєтеся, як почуєте, що в редакції Людмила Михайлівна Старицька працює. 
Еге, пише «По Росії».

А Грінченків тепер у редакції зовсім немає. Перед кінцем року звелено було навіть спові-
стити, що Грінченків не буде. Ну, і не має…

Нових українських газет ніде не чуть. З старих зосталося «Рідний Край» (редакційний 
комітет: Мирний, Пчілка та Дмитрієв) та «Світова Зірниця» (перейшла на фонетику). Обидві 
даватимуть додатки для дитячого читання. 

«Нова Громада» перестала виходити. Розвагою нам хай буде те, що перестала вона жити 
не од «малокровія і худосочія»: з покажчика виявилося, що з вісімдесят авторів давали до неї 
свою роботу. Грушівський написав у «Раді», що редакції «ЛНВ» та «Нової Громади» поєдналися, 
тепер замісць двох буде один місячник. Мабуть, професорські очі добре вміють усе переморгати. 

Ех, друже дорогий, якби Ви були тут, то не все б так зробилося, як зробилося. 
«Україна» скоро має вийти. Побачимо, що там нового буде.
Був Кримський, дуже жалкував, що Вас не бачив. А сам він нікчемний, слабий. Бідний 

хлопець! Мені здається, що я знаю трагедію його душі. 
Про своїх певне знаєте. Бідним дівчатам немає просвітку: одного лиха не забули ще, а 

тут Маруся з двома чадами. І звісно ввесь клопіт, всі турботи - на бідних дівчатах окошилися, 
а надто - на Он[исі] Федорівні. Та оце врешті за кільки день може таки вирвуться та поїдуть 
одпочинуть.

А я все-таки вірю, що вже скоро ціпок застукає в нас по сходах!
До побачення! Щиро цілую і бажаю, щоб Вам дні швидче минали. Ваша [закреслено] 
Привітання Ю. О.
[Дописано Борисом Грінченком] Літерально всі новини посписувала і мені нічогісінько 

не зосталося, опріче хиба того, що Стешенко читав лекції (по вкраїнському, чотири, здається) 
про соціяльний елемент в укр. письменстві, але я на тих лекціях не був, то й не відаю що воно. 
Літературні новинки книгами деякі є, хоч невеликі і незначні. Та скоро може самі Ви їх поба-
чите, бо колись же та мусять нарешті зняти з Вас «непринадлежащее Вам звание» політичного 
агітатора (та ще й соціял-демократа! - от іронія долі!) і Ви вернетесь у первобутнє становище 
вкраїнського літератора. 

Стискаю Вашу руку й цілую Вас. Ваш щирий [підпис Б. Грінченка]

відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 255. 2 арк (1 - чистий). 11,5х18

Лотоцький О. Г.
Лист до Дурдуківського В. Ф.

б/д [1905 р.]
[На першій сторінці листа зверху дописано його закінчення]
порушеннє прав державної мови «в высшей степени нежелательным». Звістку про се в 

друк не пускайте, що не [нерозб.] кого не слід. 
Бувайте здорові. Пишіть, голубе, та скоріше подайте звістку про бідолашного Сергія. 

Ваш [підпис О. Лотоцького]
Гріх Вам, дорогий Володимире Федоровичу, що так мене мучите. Просив я Вас спові-

стити мене телеграмою як скінчиться військова справа Сергійова, а тепер вже йде 15е число, 
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а звістки все нема й нема, і не знаю, що думать. Змилуйтеся ж і напишіть.
За Портрет О[лександра] Я[ковича]ча [фото Мілібрю] на брістолі в кількості 1200 прим. 

Коштуватиме 50 р., се б то - по 4 копійки з невеличким лишком. Зразки роботи Вільборга 
я бачив, - досить добрі. Думаю все ж, що за кордоном зробили б краще, але з другого боку 
небезпечно, що на таможні задержать портрет і ми у свій термін не випустимо книжки. 
Вільборг обіцяє зробити портрети в два тижні. Портрет, розуміється, треба взяти той (з того 
оригіналу), що дозволений на збірникові.

Про 4-й т. «Віку», конечно, прикро що його не буде, але я чомусь був певен, що так 
воно вийде: справді річ се з практичного боку ненадійна. На мене тут напалися: чому ви-
давництво не шукає ІV тому? То ж його обов’язок! Я сказав, що видавництво переуступає 
той обов’язок петерб. землякам - нехай видають; тоді й заспокоїлися. Але за те треба тепер 
ввести в серію «бібліотеки» драматичні речі: 

[внизу сторінки дописано текст, повернутий на 1800]
Для Стебницького прислали (без оправи) два перших [підкреслено автором листа] 

томи Марка Вовчка. Один том верну при оказії, а Ви при случаї вишліть вторий [підкресле-
но автором листа] том.

[наступна сторінка]
[Зверху сторінки перевернутий на 1800 текст]
Де Вітер? Що з Шпонею? Як його сестра? Чи вступив Петро до гімназії?
[звичайний текст]
Нарікає Сергій, чому не провів я біографії О. Я-ча. Легко сказати - чому! Я й просив 

цензора, він і обіцяв, але як почав читати, то обчеркнув з 10ого рядка червоним олівцем всю 
біографію і нарешті заборонив її. Навіть не хотіли вернути мені заборонених листків. І чорт 
його батька знає, що там було нецензурного! Я тричі переписував і кожен раз «цензурував» 
сам немилосердно, аж самому врешті стало ніяково від черезмірної «благонадежности», - аж 
бачите! А я ще й зараз хотів переробляти ту біографію в «Оповіданнях про О. К[ониського]».

Про Коцюбинського справа вже порушена, рукопис, кажуть, читається, аде до краю не 
дійшла. Був і сьогодні в цензурі - нема нічого. 

Поезії Старицького сими днями разом з «Дзвонарем», «Статуями» та «Рибалкою 
Панасом». Останніх три «Гл. Обоз.» друковати не буде. Після Вашої думки, що висловив 
Сергій у своєму листі, я проти того і не обстоював.

Бідному Сергієві запаморочилася, видко, голова і не вислав всього, що треба. А треба 
було вислати: рукопис першого тому Руданського з друкарні Барського, «Байки і прибают-
ки» Боровиковського та три томи Віку народнього [підкреслено автором листа] (замість 
того вислав мені двохрубльового, який і лежить у мене до «оказії»). До речі: Ви згодилися 
раніше, щоб я послав Ій том Віку ректорові кожної семінарії та присланий рукопис Іліяди 
Руданського; то я для того і візьму 1й том з присланого комплекта (власне я послав вже 
йому старе виданнє, взявши його у Стебницького, а йому поверну нове). І ще дуже Вас 
прошу, дорогий Володимире Федоровичу, вишліть як найскоріше три томи велінового Віку 
в гарненькій оправі; гроші вишлю за него зараз, як одержу. Треба мені мати до кінця сього 
місяця. 

Просто аж сором мені, що обтяжаю Вас так роботою з дорученнями. Простіть і не гні-
вайтеся.

Був сьогодні у Звєрева, просив дозволу одержувати видання Наук. Товариства; казав 
навідатися через кілька день. Цікаво.

Прийшла відповідь Мін. Нар. осв. на петицію нашого Бл. Об., щоб завести у катало-
ги нар. Бібліотек і читалень популярні книжки укр. мовою; у відповіді сказано, що Мін. 
Осьвіти визнає таке [див. текст першої сторінки листа] 
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відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 256. автограф. 2 арк. 15,5х22

Лотоцький О. Г.
Лист до Єфремова С.О.

12.VІ.[1902 р.]
[Закінчення листа] се близько. Як хочеться бачитись  з Вами! Німфа М. виїхала 5го, а я 

виїзжаю 28 сього місяця. Страх хочеться виїхать. Така тепер атмосфера тяжка в Петербурзі, 
що тікав би за тридевять земель.

Русову міністр дозволив оселитися в Петербурзі.
Ваш [підпис О. Лотоцького] VІ.12.

Друже мій, Сергію! Проволоводилася досить вікова справа, та вже доходить до краю. 
Чи цензор, чи цензурна канцелярія десь були запроторили орігінал «Віка» (про се дога-
дуюся з де-яких натяків) і лишень учора його відшукали. А тепер воловодять з другим. 
Председатель обіцяв мені видати білєта, не ставлячи ніяких умов, а секретареві сказав, щоб 
той написав в друкарню Барського погрозливу бумагу. З сього приводу мав я з секретарем 
кілька інтервью, і учора обіцяв він мені, що напише лиш про те, аби далі й друкарня, на 
случай яких відмін від орігінала, повідомляла про се цензуру на підставі якоїсь там статті 
цензурного устава. Але й се не приємно, бо може охолодити Ваші відносини з Барським 

[з лівої сторони сторінки листа приписано рукою автора перпендикулярно тексту] 
Бодай Вас! Нащо викинули Ви з Віка франкову «Отсе тая стежечка»?

[продовження листа на наступній сторінці] що доложить председателеві, чи не мож-
на зовсім посилати бумаги, та бреше, собака. Що-до самого білєта, то я вже бачив єго на 
власні [підкреслено О. Лотоцьким] очі, підписаним і припечатаним до книжки, остається 
тільки послати його. Я просив, щоб білєта видали мені на руки, а там нехай з бумагою спра-
ва рухається окремо; одмовили і сказали, що сьогодні, 12го, конче вишлють самі в друкарню, 

- чи з бумагою чи без тої бумаги - відповідно сьогоднішній резолюції презідуса. Зваживши 
все, я порішив підождать з телеграмою до сьогодня. Після служби їду в цензуру і відповідно 
тому, що там буде, дам Вам телеграму. Сподіваюся, що се вже край нашим митарствам.

Я писав вже Вам, щоб Ви прислали мені кілька відбитків обкладки для «Бібліотеки»; 
малюнок обкладки треба подавати теж в цензуру. Напишіть, за яким № дозволено Мирного.

Голубе мій! Чи писав я Вам у справі Святого письма? Здавалося мені, що писав, але 
теж бере мене непевність, і боюся, що Ви гніваєтесь на мене, коли я не виконав прохан-
ня Вашого. Справа стоїть так. П[етро] Я[нуарійови]ч думав, що там можна буде віддати 
переписану на машинці копію з київського орігінала; та копія була в академії і П[етро] 
Я[нуарійович] думав, що вона там не потрібна. Але вияснилося, що Київський (той, що у 
Науменка і з якого знята копія) та академичний орігінал мають значні відміни. Через те 
д. Срезневський, що описує академичні рукописи, признав копію цінною для академії річ-
чю і завів її до каталогу. Тепер вже тої копії взяти не можна звідти - хіба тимчасово. Але 
сам Срезневський виїхав з Петербурга і приїде лиш в-осени, а без його нічого не можна. В 
усякому разі не можна сподіватися, щоб Срезневський віддав рукопис аж у Київ; треба тут 
шукати перепищика; той, що робив першу копію, буде в Петербурзі аж в-осени.

Ходив я до цензора духовного Антоніна в справі злочастних Кирила та Мефодія; 
Антонін захорів псіхічно і зараз в лікарні, так що з мого заходу не вийшло нічого.

Коли Вам не потрібна стаття Варжицького про Вік, то пришліть мені.
Цензура дозволила 2й том Левицького та Грінченкову біографію Гарфільда. Левицького 

та Тобілевича не посилав Вам, бо що-дня сподівався переслати разом з Віком; сьогодні в 
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цензурі повинні бути новини (день засідання комітета), - то як що візьму, пошлю разом. Хто 
друковатиме Левицького? Що-до Гарфільда, то, гадаю, Ви не будете проти його друковання 
петербурським обществом.

Лиш зараз одержав листа від Комаря. Він згожується друковать 4 т. Кониського і дру-
коватиме сам в Одесі. Бідний Комарь тяжко хорів і виїхав на 4 місяці на Поділля (біля 
Літина); се недалеко од Винниці і я збіраюся бути у його. Добре, коли б ми зробили се разом 
з Вами. Надія на лічнє побаченнє з Вами у мене ще більше кріпне. О. Леонтій одержав па-
рафію Паріську біля Оратова, - до Вас 

[зліва на краю сторінки перпендикулярно тексту рукою О. Лотоцького написано] 
Обнімаю Вольдемара, Шпоню і всіх прісних.

відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 259. автограф. 2 арк. 11,5х18

Лотоцький О. Г.
Лист до Єфремова С. О.

б/д [орієнтовно: на початку січня 1905 р.]
[Дописано зверху на першій сторінці листа] Святополк пустив у Москву велику іс-

торію Грушівського - українською мовою. Ради Христа - вишліть хоч 15 обкладинок «укр. 
бібліотеки»! 

Дорогий друже!
Бодай Ваш Барський сім раз повісився на сухій вербі! І досі він не знає, що в формулі 

цензурного дозволу ймення цензора не пишеться. Се діло друкаря за сим слідити; а тепер 
через його все зачаїться. Розуміється, се все проста формальність і можна було б про то здо-
бути більше, коли б в тексті не було б видруковано досить де-чого «без попередньої цензури». 
Все те цензор «з ласки своєї» затверджує, - то вже скаржитися на його не можна. Але бога 
ради - не робіть такого далій, бо буде прикро.  

Отсе недавно одержав листа від Євгена Харламповича. Лист був заадресований на моє 
ймення - без передачи Вам, з самого тексту його виходило, що він писаний до мене і лиш 
прочитавши його мало не до самого кінця, побачив я, що він писаний до Вас. Вибачайте за 
таку несвідому мою провину.

Ювілей діда [йдеться про Д. Мордовця - С. І.] буде 22 січня. Лаштується він купно з ро-
сийськими представниками, з яких до ювілейного комітету входять: Вейнберг, Ламанський, 
Тагинцев, Глінський. Треба, щоб з Київа було кілька привітань. Друковані оповістки про 
ювілей розішлю сими днями на ріжні адреси до Київа, а Ви там підганяйте. 

Зважаючи на те, що зараз в Св. Синоді розглядатиметься принципіальна справа про 
Святе письмо, треба послати туди ще кілька масових петіцій, які спонукали б сю інституцію 
віднестися до справи уважнійше; розуміється, про лист з Акад. Наук не треба і споминати. 
Коли б під такою петіцією можна було зібрати кілька соток підписів, то було б дуже добре. 
Від петербурзьких українців така петіція буде послана окремо, а конче потрібна і з Київа.

28го та 31 грудня розглядалася в Комітеті Міністрів цензурна справа - взагалі. З сього 
приводу відвезли ми 27го петіцію від «Бл. Т-ва», яка попала того ж дня до власних рук Вітте. 
Чи поставлено в програму українську цензурну справу - поки-ще довідатись не можна, бо то 
все робиться дуже потаємці.  

Цілую Вас і бажаю всього кращого з новим роком… Чи були в Александровського? 
Глядіть! Ми всі поскучили за Вами, нехай Боже що-ранку ломається у Вашу хату та гукає 
«дада»!
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відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 402. 2 арк (1 - чистий). 14х22

Русов О.
Лист до Єфремова С. О.

19.01.1905 р.

У лівому верхньому кутку напис 
Одписав 30/І.905
підпис С. Єфремова

У правому верхньому кутку написано автором листа:
СПб.

Офицерская, 47
1905

Щирошанований 
Сергій Єфремовичу!

Будь ласка, зашліть мені налож[еним] платежом два примірники «Кобзаря» Шевченка, 
якого я прохав у Вас, не чекаючи поки вийде ще яка-небудь особа книжка. Звістіть та-
кож, коли година найдеться, чи не розмовляли Ви з ким про проект книжки про ХІХ в. 
на Вкраїні? Як віднеслися і що кажуть? Хто згодився? Тутешні розрухи, постріляні та під-
стріляні знакомі наші стільки забрали часу, що, прогулявши на Волині праздники, і сюди 
попавши у пекло, то вже сьогодні я, перевізши одну з раненних у кращу клініку, трохи 
очумався і нічого ще досі не зробив!!!

Tout”a very 
Підпис автора листа (О. Русов)

відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 414. 2 арк. 13х21

Стебницький П.
Лист до Єфремова С. О.

Від 16.Х.1900 р.
16 жовтня 1900 р.

Високоповажний добродію!
Ждав я, ждав Олександра Гнатовича, та вже й ждати перестав - видно вже зовсім не 

приїде? Трохи через те забарився і з відповіддю. Будете лаяти, але Ваше діло не міг вповні 
справити. Морд[овець] з охотою згоджується, щоб ви взяли скільки треба з його творів. Що 
до Суворіна, - то й я з ним «не маю безпосередніх зносин», заводити їх для цього разу - не 
дуже воно легко й приємно. Запитав я в його магазині - як в цій справі краще зробити, так 
радять найліпше написати йому. То він ніби запевне відповість чемно і дасть свій дозвіл. 
Але писати, само собою, треба видавцям, се б то вже вам самим. Коли хочете, то це навіть 
одинокий спосіб, бо що з того, як би він мені на словах сказав, що згоджується? А як потім 
зречеться? Це ж не дід Данило - свій чоловік! А вимагати од нього тут же в розмові якусь 
росписку - те ж ніяково. Таки найкраще - напишіть йому самі, та й годі; в книгарні кажуть, 
що він не забариться відповіддю.

Коли будете розсилати свої оголошення, пришліть кілька й сюди. 
Тепер мої прохання до Вас. Будьте ласкаві, нагадайте д. Матуш[ушевському], якщо 

він у Київі, а як ні, то сами прийміть до відомости, що д. Матуш[ушевський] обіцяв мені 
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вислати ті ваші числення адреси, по яких розсилаєте свої оголошення-реклами. Це дуже 
потрібно для нашого видавничого товариства. Не відмовте, будь-ласка, доручити комусь 
списати для нас ці адреси, - що коштуватиме, я заплачу і вельми Вам буду вдячний.

Друге прохання, прошу Вас передати д. Тимченкові, якого прошу вибачити, що не 
пишу йому окремо, - не знаю адреси. Діло таке. Наш парижський етнограф, Хв. Вовк (його 
адреса - Paris, avenne Reille 12), між иншим, дуже цікавиться рибальством і дуже просить 
земляків надсилати йому всі материяли і звістки що до народних звичаїв і  способів у ри-
бальстві. Отже це треба прийняти до відомости всім землякам (а також і те, що д. Вовк про-
сить надсилати йому всякі, по змозі, етнографічні материяли, особливо фотографічні знім-
ки; добре було б, напр., роздобути для нього коллекцию знимків Парфененкова). Окреме ж 
прохання до д. Тимченка те, щоб він побалакав про рибальство з одним моїм давнім зна-
йомим, що тепер чимсь служить в університеті, навіть, здається, - в бібліотеці; це - Микола 
Волод. Домбровський. Навряд чи він сьвідомий, але укр. симпатиї у нього колись були і його 
зацікавити, думаю, можна. А діло в тім, що він давній глибокий знавець всіх рибальських 
справ, бо гимназистом і студентом був завзятим рибалкою-спортсменом і, крім того, именно 
цікавився етнографичною стороною цього фаху. Чи не можна його присогласити - щоб він 
поділився з д. Вовком своїми материялами та знаттям у цій справі? Сам я до його не пишу, 
бо дуже давно, років 15, як мав з ним зносини, - то може вже він мене і забув, - а д. Тимченко 
певне з ним добре знайомий.

Оце поки що все, що я до Вас маю. Вибачте, що турбую, зробіть коли можна, та не 
дуже сердтесь, що я не міг усього для вас зробити, - далебі трудно заводити зв’язки з такими 
людьми як Суворін.

Бувайте здоровенькі й щасливі. Всім поклін.

Щиро Вас поважаючий П. С.

відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 120. № 416. 2 арк.13х21

Стебницький П. 
Лист до Єфремова С. О.

Від 24.VІ.1905 р.
[Зверху рукою Єфремова напис] Одписав 7/VІІ. 905  

Високоповажний Сергій Олександрович!
Щиро вітаю Вас з визволенням від московської напасти. Незвичайно радий стільки-ж 

за Вас, скільки і за всіх нас, бо тратити, хоч би й часово, такого трудівника на громадській 
ниві - в теперішний час було-б без міри тяжко.

Скажете, що ми, замісць покладатися на київських робітників, мусіли-б краще працю-
вати самі?! Авжеж так… та гріхи не пускають… Люде що виросли в тихому та темному куті 
платонічних почувань та зістарілися без боротьби з життєвими обставинами - не можуть 
переробитися або переродитися на-ново. А до того - тепер треба політичних діячів, людей 
суспільства, а не чиновників, якими ми були все життя…

Чи думають там у вас що про вибори? Адже пора! Щоб потім не довелося бігти додому 
за маслом до порожніх світильників… А «мудрые [девы]» тим часом зроблять «блискучу 
партію»… Отож і в Київі єсть той гріх, що багато людей, котрі так і не вилізуть з кута. Але треба, 
мабуть, шукати нових, треба вести пропаганду. Чому досі в «Київських откликах» нічого нема 
про національну автономію, про національну основу виборів і т. і.?
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Се власне я мимохідь заговорив про се, а хотів, головна річ, сповістити Вас про становище 
з нашими цензурними питаннями. Відомости все ще тільки приватні і не досить виразні, але 
все-ж дають де-яке розуміння нової фази нашого питання. Про Євангеліє може вже Вам пи-
сав Ол[ександр] Гн[атович] але я в двох словах повторю. Синод має намір дозволити переклад 
Морачевського і заборонити разом всі інші. Друковати той переклад мабуть можна буде всім хто 
зхоче, лиш під умовою вести друк в московській синодальній друкарні і під доглядом синоду, - в 
якій саме формі - невідомо.

Далі, що до загальної цензури, то Комітет міністрів 31 травня постановив знищити закон 
76 року і дозволити друковати на українській мові все, - всі категорії літератури, лиш усе під 
цензурою [підкреслено автором листа], тоді як російська література, здається, буде вся безцен-
зурна. Що воно за знак - не розумію. Виходить, що все-таки спеціально для нас складають виїм-
кове становище, мабуть для того щоб цензори не подохли з голоду. Про періодичну пресу не міг 
довідатися, - але мабуть і вона входить в ті рамки - можна лиш під цензурою. Кажуть, що Вітте 
стояв за повне зрівняння прав з російською мовою і літературою, а міністерство внутр. справ  - за 
великі обмеження, мабуть, на ґрунті замірів Шаховського - прирівняти всю українську літера-
туру до народньої (хоч тут мої звістки росходяться: інші кажуть, що Мін. вн. справ віднеслось 
прихильно, - на ґрунті записки Ак. Наук, - а утисків вимагало міністерство освіти), - ну а комітет 
вибрав середній, компромісний шлях. Повторю - се ще не затверджене і не знаю, в якій формі 
буде затверджене (у нас так буває, що навіть затверджений закон друкується в «Собр. Узак.»  не 
сповна, а деякі §§ кладуться під сукно, - так на сих днях зроблено з польськими полегкостями). 
Через те мій лист - для Вашої відомости, а не для опублікування.

Врешті, чи не доведеться знов подавати серію прохань і записок … «Державній Думі»? Або 
чекати - поки сама собою не впаде всяка цензура? 

Бувайте здоровенькі. А побачитись би - добре…

Ваш [підпис П. Стебницького]
24/VІ 1905.

відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 47. № 255. автограф. 9,2х14. 1 арк.

15.12.1907 р.
Єфремов С.

Листівка до Доманицького В. М.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Oesterreich -Австрія
Zakopane, Jerzewo

Wp. p. Basil Domanicki.

Любий Вітре,
Перекидав оце по Вашому загаду всю «Основу» і за 61 і 62 р.р. і не тільки не знайшов ин-

ших праць Лашнюкова, а й тієї, про яку питаєте. В «Основі» Лашнюкова нема анічогісінько, Ви 
певне помилились.

Дуже радий, що Вам добре живеться, а у нас тут зле, так зле, як ще ніколи не було. Діло 
з збірником не вигоріло. Вже почав був складатись він, та я сказав і набор розкидати. Цензурні 
умови в Київі стали неможливі і збірникові нашому загрожувала повна конфиската і судовий 
процес. Хотів був друкувати в Петербурзі, але там можна було це зробити тільки за готові гроші, 
а як їх нема, то… Така досада, що просто руки опускаються. Сором навіть людям признава-



525525

Додатки

тись: наколашкав людей, спровокував їх на працю та й дарма. Може Вашу статейку передати до 
«Вістника», щоб не пропадала?

І взагалі діла наші зовсім швах: безгрішшя прокляте насіло, кручусь, як на сковороді, а тут 
«згубителі» допікають… Невеличкі ще залеглости остались, але тепер важче з ними, ніж було 
тоді, коли вони були величезні. Не знаю, як і викручусь. Біда та й годі. Доведеться на якийсь час 
занехаяти видавницьку роботу, поки посплачують старі залеглости. 

Ну, бувайте здорові. Цілуємо Вас усі.
Веселих свят.

Ваш Сергій.
15. ХІІ. 907.
[Дописано зверху сторінки , текст перевернутий догори]
А Ви таки й досі думаєте, що доведеться Думі дякувати? Ну й оптимиста з Вас непоправ-

ний! Є вже чутка про те, що має повинитись вся [нерозбірливо].

відділ рукописів та текстології іл нанУ. Ф. 47. № 256. автограф. 2 арк.

Любий Василю,
Хоч у Вас давно вже Новий рік минув, так що Ви певно й забули про його, а я все ж таки 

вітаю Вас з Новим роком і бажаю здоров’я, щастя та швидчого повороту до Київа. Занудився вже 
за Вами.

Не писав довго, бо часу не мав. До того ж так мені взагалі вже обридло писання, що просто 
з душі верне, як побачу те перо. А на тому найбільше тратить листування з приятелями. Так по-
запускав уже його, що просто вже признаватись сором. Досить того, що Шпоньці Петербурському 
аж три місяці не писав був. Аж вимовити страшно. Все у нас по старому. Киснимо, сваримося та у 
власному відпарі задихаємось. Нічого доброго.

Панна Леся, як мені казано, за кордон на збірається, тим то й не передав Вам нових мате-
ріялів. Тільки, здається мені, червоненької книжечки в шахвах таки нема. Якщо буде оказія, то 
погляну знов і що знайду - передам. Сам я вже покинув і думати про закордонну подорож, ледві 
й так животію, - то де вже нам по закордонах їздити! Скрутні з фінансового боку часи настали, - 
пам’ятаєте: «трудно теперечки жить на світах»?

Писали Ви мені колись про Хоткевича, що я даремно його образив, зачисливши до пор-
нографів. А чи показував Вам цей добродій, що так обурюється на порнографію, один свій не-
друкований твір, озаглавлений, здається, так: «Супліка сраки до українського письменника 
Винниченка»? Коли не показував, то до речі попросіть його коли-небудь в розмові про порногра-
фію показати. Це - unicum. Я б не повірив, що навіть Хоткевич може щось таке огидне написати, 
коли б не знав добре його руки. Та «супліка» дасть Вам найкращу ілюстрацію цього добродія, 
якого ніби «страшенно болить», що його занумеровано до порнографів. Мабуть він і сам добре не 
знає, що його болить…

Вишлю Вам цими днями «Пригоди Гека Фіна». Дуже мало цього року «Вік» видав! А все 
через дурниці [нерозбірливо]

Усі наші вітають Вас. Бувайте здоровенькі і пишіть про себе.

Ваш (підпис Єфремова)
5.І.908
З Київа.
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УНР – Українська Народна республіка
УНТ – Українське наукове товариство
УПСР – Українська партія соціалістів-революціонерів
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УСДРП – Українська соціал-демократична робітнича партія
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560, 562
Дорошенко І. 229
Дорошенко Н. 268
Дорошкевич Г. 245, 246, 548
Дорошкевич О. 89, 173, 432, 433, 538
Драгоманов (Драгоманів) М. 16, 25, 33, 
38, 45, 52, 53, 62, 63, 85, 109, 111, 116, 
118, 125-127, 130-133, 138, 152, 154, 
161, 163, 165, 172, 178, 179, 183, 189, 
195, 214, 216, 218, 224, 227, 244, 272, 
276, 281, 284, 289, 291, 292, 294, 306, 
311, 318, 319, 342, 361-399, 404, 410, 
415, 417, 424, 425, 427, 428, 430-432, 
436, 437, 439-442, 447, 448, 450, 461, 
463-465, 469, 470, 487, 489, 492, 502, 
503, 527-530, 532, 534, 535, 537, 538, 
540, 541, 543, 545, 549-553, 559, 560, 
565, 566, 569, 571
Дроздова О. 460, 548
Дубін (Дубин) Б. 14, 122, 548
Дунай П. 112, 540
Дурдуківська О. 23
Дурдуківський В. 41, 87, 129, 351, 365, 
390, 427, 518, 527
Дятлов В. 530

Е
Ейдельман Н. 436
Ерастов С.  66, 126, 254, 364, 529
Ерде Д. 32
Еткінд О. (Эткинд А.) 241, 543

Є
Євтушенко О. (Евтушенко А.) 242, 
243, 548

Євшан М. 58-60, 82, 112, 113, 117, 118, 
277, 301, 302, 473, 490, 531, 533, 548, 549
Єгунова-Щербина С. 245, 410, 527
Єкельчик С. 7, 9, 11, 34, 131, 343, 344, 
540, 549, 558
Єрмашов Т. 21, 22, 30, 65, 92, 102, 103, 
108, 109, 226, 338, 347, 472, 549, 551, 
561, 562, 563, 566
Єсипенко Д. 320, 321, 549
Єфремова (Ефремова) В. 240, 241, 548

Ж
Жебуньов Л. 25, 52, 220, 233, 309, 310, 
316
Желєзнов В. 387
Животко А. 386, 460, 540, 549
Житецький П. 16, 178, 182-185, 189, 
193-196, 214, 216, 217, 381, 410, 411, 
417, 418, 489, 500, 503, 535, 537, 539, 
561
Житецький Гнат (Ігнат). 95, 246, 401
Жорес Ж. 480
Жук А. 91, 545
Жук С., літературний персонаж 422
Жукова Н. 397, 549
Жуковський А. 131, 154, 532
Жуковський В. 358
Жулинський М. 51, 101, 562, 567

З
Забужко О. 11,12, 115, 116, 118, 346, 359, 
540
Зайцев П. 95, 135, 227, 356, 357, 483, 
556, 561
Залізняк Б. 383, 571
Залуцький Р. 327, 415, 531
Зарецький (Зарецкий) Ю. 238, 569
Заславський Д. 381, 393, 394, 395, 540, 
560
Захаркін С. 323, 569
Зашкільняк Л. 406, 407, 561
Звєрєва (Зверева) В. 384, 565
Зелінська Н. 63, 565
Земський Ю. 403, 540
Зеров М. 62, 63, 72, 73, 81, 91, 112, 293, 
294, 357, 460, 461, 470, 532, 533
Зерубавель Я. 342, 549
Зіммель Г. 13
Зінченко А. 111, 563
Зіньківський Т. 12, 109, 126, 163, 245, 
323, 530, 552, 553, 556, 569
Золя Еміль 86, 113, 282, 335
Зубарева Д. 446, 530
Зубкова Н. 27

і
Іванова Р. 395, 396, 540
Іваницька  (Иваницкая) С. 8, 9, 21, 22, 25, 
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30, 41, 44, 60, 65, 92, 102, 107, 109, 126, 127, 
132, 134, 136, 143, 144, 157, 179, 185, 211, 
213, 224, 284, 293, 343, 353, 367, 377, 379, 
386, 423, 424, 426, 436, 448, 451, 458-460, 
462, 463, 471, 472, 480, 483, 491, 492, 533-
535, 538, 540, 548-551, 553, 560, 560, 563, 
567, 569
Иванов А.  452, 567
Иванов Б. 436, 452, 567
Івашкевич Т. 346, 563
Івченко Л. 99
Івченко М. 479
Ігартуа Х.  147, 148
Іжакевич І. 350
І. К. (Крип’якевич  І.)
Ілля Людвигович (див. Шраг І.)
Ильин Е. 402, 540
Ільф І. 89
Ішуніна М. 461, 483, 485, 561

К
Казаков М. 243, 569
Казакова Н. 94, 551, 566
Казьмирчук Г. 528
Калакура Я. 72, 528
Калантаєвська Г. 111, 551
Калитенко Т. 277, 569
Калініч Г. 12, 13, 552, 565
Кальян С. 376, 540
Каманін І. 168, 403, 506
Каменський (Камінський) А. 456
Каменський Ф. 348
Кандиба (Олесь) О. 25, 51, 53, 54, 77, 
83, 186, 531
Каневська О. 564
Капельгородський П. 45, 46
Каппелер А. 6, 9, 556, 558
Карєєва І. 223, 569
Карєєв М. 247
Карманський П. 282
Кармелюк (Кармалюк) У. 466
Карпенко-Карий (Тобілевич) І. 41, 53, 
73, 138, 206-212, 259, 278, 340, 349, 438, 
439, 489, 490, 497, 503, 531, 536, 538, 539
Карпінчук Г. 108, 552
Каспе І. (Каспэ И.) 122, 357, 541
Касьянов Г. 7-9, 101, 125, 541, 552
Катерина ІІ 438
Катренко А. 222, 223, 541, 552
Кащенко Адріан (Андріан) 233, 463
Квітка Г. (Квітка-Основ’яненко Г.) 55, 
89, 162, 261, 306, 354, 465, 466, 470
Квітка К. 270
Кертцер Д. 240
Кирик О. 296, 570
Кирилюк Є. 90, 176, 177, 568
Кіраль С. 109, 163, 323, 530, 552 
Кіржаєв С. 100, 408, 552

Кістяківський Б. 33, 233, 364, 367, 382-
400, 410, 426, 443-445, 502, 543, 544, 
546, 548, 549, 551, 552, 557-559
Кістяківський О. 216, 230
Кісь О. 236, 552
Клебан Л. 295, 552
Княгиня Ольга 350
Кобилянська О. 25, 58, 59, 65, 77, 113, 
114, 116, 117, 283, 489
Кобинець А. 104, 541
Кобринська Н. 65, 114
Ковалевська М. 66
Ковалевський В. 246
Ковалевський М. 66-68, 129, 324, 405, 529
Коваленко Г. А. (Коваленко-
Коломацький Г.) 191, 246, 277, 348, 507, 
532, 538
Коваленко Г. О. 133, 134, 179, 229, 230, 
514, 532, 543, 552
Коваленко О. 223, 566
Ковалів Ю. 26, 112, 113, 541, 567
Коваль В. 312
Ковальська-Павелко І. 436
Ковальчук Г. 72, 77, 111, 541
Когут З. 6, 133, 552
Кожановский А. 147, 554
Кожанчиков Д. 149
Козеллек Р. 466, 541
Козловський М. 295
Козуб С. 204, 205, 552
Колесник І. 13, 14, 18, 123, 341, 342, 
356, 540, 541, 566
Колодкевич М. 229
Колоїз Ж. 102
Комендант П., видавець 78
Комзолова А. 452, 567
Коник О. 17, 491, 492, 541, 561
Кониський О. 16, 24, 25, 33, 37, 41, 43, 
52, 73, 103, 111, 112, 116, 124, 129, 130, 
135, 137, 138, 144, 163, 166, 173, 189, 
192, 210, 218, 230, 232, 246, 251, 259, 
306, 323-325, 331, 357, 362, 365, 366, 
381, 382, 404, 415, 417, 418, 421-433, 
469, 470, 487, 489, 496, 504, 521, 529-
533, 537, 538, 541, 543, 544, 545, 550, 
561, 566
Коннертон П. 145, 146, 344, 541
Кононенко М. 22, 428, 529, 556
Кононенко П. 324
Кордт В. 95
Корнієнко В. 259
Корнієнко Н. 481, 482
Коровицына Н. 541
Королевич Н. 460, 552
Короленко В. 41, 65, 73, 75, 77, 84, 107, 
223, 365, 367, 410, 424, 436, 449, 492, 
502, 504, 548, 566
Королів-Старий (Королів) В. 460, 461
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Короткий В. 141, 142, 155, 171, 364, 
376-378, 399, 410, 529, 534, 546, 566, 571
Корш Федір (Хведір) 436
Коряк В. 73, 81, 321, 357
Косач М. 128
Косач О. 316
Коскін В. 473, 570
Костомаров М. 16, 53, 68, 125, 130, 134, 
137, 140, 142, 144, 145, 148-159, 160, 
162, 163, 172-174, 177-179, 202, 206, 
222, 272, 273, 275, 276, 306, 318, 358, 
386, 392, 406, 418, 419, 432, 436, 440-
442, 445-449, 500, 504, 505, 514, 527, 
534, 543, 546, 547, 558, 560, 561, 565, 
567
Костюк Г. 90, 485, 552
Котляревський І. 16, 32, 34, 55, 73, 77, 
89, 119, 125, 163, 183, 186, 202, 236, 244, 
248-264, 267, 270, 273, 274, 295, 300, 
304, 306, 307, 341, 349, 354, 418, 490, 
491, 497, 499, 505, 529, 532, 536, 538, 
539, 553
Коцарев О. 91
Коцюбинська М. 23, 25, 541
Коцюбинський М. 45, 46, 49, 59, 60, 65, 
73-75, 77, 78, 81, 82, 85, 86, 109, 117, 
164, 205, 223, 230, 233, 234, 246, 255, 
259, 267, 269, 279, 283, 350, 362, 422, 
459, 467, 470, 472-479, 490, 505, 506, 
512, 519, 531, 536, 542, 551-553, 560
Коцюбинська Н. 560
Коцюбинський Ю. 70, 105
Кочур Г. 62, 534
Кошелівець І. 65, 567
Кошиць (Кошиц) Г. 186, 268
Кошова І.  109, 339, 473, 563
Кошовий В. 254
Кравців Б. 356, 552
Кравченко Б. 6, 129, 541, 571
Кравченко В. 9, 133, 552
Кравчинський (Степняк) С. 377
Крамарев М., видавець 164
Крамаренки (Охрименки-Крамаренки) 
493
Кримський А. 30, 72, 78, 90, 96, 108, 
111, 263, 294, 337, 373, 422, 518
Крип’якевич І. 242, 302, 402, 532 
Кропивницький М. 41, 46, 58, 201, 206-
213, 230, 262, 313, 336, 381, 501, 506, 
536, 539
Круглашов А. 363, 377, 397, 398, 541, 
565
Кубійович В. 65, 567
Кузьменко В. 112
Кузьменко Л. 566 
Кузьменко П. 501
Кулик І. 73
Куликовські, рід 79

Куліш П. 16, 52, 55, 111, 125, 130, 134, 
137, 140-142, 145, 149, 151-153, 159-179, 
262, 272,  276, 306, 307, 318, 347, 354, 
358, 422, 425, 431, 436, 465, 466, 484, 
496, 506, 531, 532, 535-538, 541, 546, 
547, 551, 560, 566
Купчинський О. 91, 545
Куракін О., князь 249
Курашова В. 90, 534
Курбас Л. (Янович Олександр Зенон) 
480-483, 538, 551-553, 555
Курціус Е. 11
Куценко Ю. 399, 400, 553
Кюї Ц. 192

л
Лаас Н. 10, 558
Лабінський М. 480, 481
Лавриненко Ю. 131, 132, 415, 481, 553
Лазаревський Г. 196
Лазаревський О. 205, 206, 229, 489, 507, 
531, 537
Лазебний Л. 460, 552
Лазурко Л. 242, 553
Лакиза І. 81-83, 474, 553
Лановий Тр. (псевдонім Єфремова) 503
Латиш Ю. 528
Лащенко А. 46, 531
Лащенко Р.  46, 422
Лебедєва (Крикуненко) О.  103
Левада Ю. 14, 548
Левенець Ю. 101
Левинський В. 463
Левитський М. 312
Левицький Є. 253
Левицький І. (див. Нечуй-Левицький 
І.) 
Левицький М. 46, 51, 58, 66, 233, 262, 
343, 387, 422
Левицький О. 217
Левченко М. 76, 449
Ленін В. 74, 393, 395, 436, 447, 468
Леонтович В. 43, 48, 66, 82, 83, 93, 186, 
246, 247, 254, 258, 272, 405, 529
Лепкий Б. 112, 297, 301, 302, 356, 549
Лермонтов М. 282
Лесевич В. 216, 489, 507, 509, 535
Лесевичева Л. 507
Лизогуб Д. 229
Лизогуби, рід  229
Линниченко І. 144
Липа І. 362
Липинський В. 25, 71, 102, 199, 201, 
326-329, 339, 400, 414, 415, 530, 531, 
534, 565
Лисенко М. 16, 50, 73, 109, 124, 178, 
183, 185-192, 210, 211, 214, 227, 230, 
244, 245, 246, 248, 250, 253, 254, 257, 
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263-272, 277, 306, 307, 312, 322, 350, 
381, 404, 436, 467, 487, 489, 490, 507, 
528, 529, 531, 536-539, 541, 543, 544, 
555, 557, 560, 566, 568, 571
Лисяк-Рудницький І. 6, 133, 382, 383, 400, 
553
Ліотар Жан-Франсуа 243
Ліпницька І. 109, 553 
Лісовий В. 304, 305, 396, 544, 548
Лобанова К. 221, 528
Лобода А. 409
Лобода Т. 126, 553
Лозинская А. 122, 570
Лозинський В. 487
Лозинський М. 46, 469, 470, 517
Лозовий В., видавець 65, 107, 472, 540, 
563
Лонська Л. 331, 567
Лось Й.  26, 565
Лотман Ю. 19, 242
Лотоцький О. 21, 22, 37, 41, 44, 46, 79, 
93, 124, 129, 130, 144, 165, 191, 192, 216, 
217, 221, 223, 225, 234, 241, 247, 248, 
251, 259, 264, 273, 307, 324, 325, 328, 
334, 338, 343, 352, 356, 365, 392, 410, 
415, 422-424, 426, 428, 518, 520, 521, 527, 
529, 530, 543, 562, 568
Лужницький Г. 356
Лук М. 396
Лукеренко В. 395, 541
Лукман Т. 19, 20, 146, 363-365, 395, 539
Луняк Є.133, 553, 565
Луців Л. 297, 356
Лучук І. 303, 571
Любовець Н. 458, 553
Любченко В. 76, 252, 377, 553, 569
Любченко П. 88, 294
Людкевич С. 186
Лярош 192
Ляскоронський В. 403
Ляхова Ж. 346, 563
Ляшко С. 17, 43, 44, 52, 56, 73, 343, 458, 
532, 541, 553

М
М’якотін В. 84
Маврін О. 72, 528
Магочій П. 6
Мазепа І. 149
Мазний В. 223, 234, 473, 531
Мазур Н. 102, 108, 111, 345, 346, 553, 
563
Мазурик В. 108
Макарик І. 482, 483, 553
Маковей О. 114, 164, 173, 259, 283, 490
Максимович М. 53, 162, 166, 295
Маланюк Є. 83, 84, 160, 294, 356, 553
Малинова О. 240, 305, 549, 553

Малиновский Б. 147, 554
Малярчук Т. 339, 570
Мальований Т. 246
Мангейм К. 11, 131, 147, 554
Манізер М. 351
Маркович О. 46, 137, 140, 229, 337, 425, 
514
Марковичка (див. Вілінська-Маркович 
Марія) (Марко Вовчок)
Маркс Карл 391
Мартович Л. 489
Мартос Б. 338
Марунчак М. 296, 297, 302, 566
Марухняк Й. 303, 541
Маслюк Ф.  475
Масненко В. 339
Матусяк А. 13, 554, 566
Матушевський Ф. 25, 41, 46, 47, 50, 51, 
55, 109, 128, 129, 140, 142, 157, 225, 233, 
254, 305, 312, 322, 324, 326, 328, 329, 
343, 351, 365, 390, 401, 410, 422, 426-
408, 504, 531, 554, 559, 568
Мачтет Г. 487
Мегілл (Мегилл) А. 240, 241, 305, 541
Меднікова Н. 107, 563
Меженко Ю. 129, 536
Мекшун Л.  223, 554
Меленчук (Бурдега) О. 103, 108, 109, 
285, 338, 342, 345, 348, 349, 351, 533, 
537, 544
Мельгунов С. 451
Мельник К. 405, 410
Мельник Я. 282-285, 541
Миколюк О. 341
Микуляк Ф. 338
Милорадович Г., граф  232
Мирний Панас  40, 73, 79, 88, 90, 111, 
259, 262, 278, 381, 472, 473, 476, 518, 520, 
534, 546
Миронець Н. 45, 68, 93, 109, 530, 554
Мисечко А. 202, 554
Мислива О. 323, 533
Мисюра О. 25, 423, 425, 426, 531, 541, 
561
Михайлин І. 83, 554
Михайліченко Г. 95, 528
Михайловський М. 24, 38-40, 109, 114, 
116, 314, 319, 365, 382, 392, 399, 440, 442, 
446, 487, 507, 508, 537, 545
Михальчук К. 16, 130, 133, 178, 183, 192-
196, 216, 364, 403, 404, 487, 489, 508, 534, 
537, 547
Михутина И. 452
Мицюк О. 489
Мід Дж. 369, 401 
Мід Маргарет 11
Мілюков П. 385, 444, 452
Міхель Варвара 405
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Міхновський М. 254, 392, 400
Міцкевич А. 186, 241, 282
Міщук Р. 101, 567
Міяковський В. 73, 92, 93, 95, 139, 356, 
454, 531, 547
Млиновецький Р. (див. Бжеський Р.)
Мовчан В. 338, 529
Мовчан П. 302
Мовчун А. 311, 323, 533, 554
Могилянський М. 25, 213, 226, 312, 343, 
384, 478, 547, 548, 553
Могильнер М. 342, 549
Могильний Л. 103, 110, 399, 541, 549, 554, 
565
Модзалевський В. 95
Мойсей, біблійний персонаж 282, 430, 
433, 511
Мойсієнко В. 222, 552
Мокану О. 322, 348, 564
Молох, міфічний персонаж  49, 127
Мопассан, Гі де 82, 473
Мордовець (Мордовцев) Д. 16, 160, 163, 
236, 245-248, 318, 340, 532, 548, 565
Мороз М. 399, 566, 571
Мостовой Л. 147, 554
Мохнацький 358
Мужиловська У., поміщиця 162
Музика І. 386, 558
Музика Ю. 246, 248, 565
Музичко О. 245, 554
Муравйов 70

н
Навроцький О. 140
Нагорна Л. 237, 554
Надточий О. 103
Наєнко М. 86, 101, 107, 111, 325, 472, 
473, 475, 554, 555, 563
Назаренко М. 341, 555
Нарбут Юрій (Георгій) 95
Нарський (Нарский) І. (И.) 10, 122, 239, 
394, 541, 555, 563, 570
Науменко В.  22, 43, 218, 220, 223, 227, 
233, 250, 307, 325, 387, 439, 520, 529, 
531, 532, 543
Нахлік Є. 56, 160, 161, 473, 541, 562, 
567, 568, 570
Нашкерський А. 106, 107, 555
Неврлий М.  461, 555
Негрейчук І. 566
Нежива Л. 280, 529
Неживий О.  310, 322, 501, 535, 541, 
555
Некрасов М. (Некрасов Н.) 282, 458, 566
Нечуй-Левицький І. 16, 24, 34, 40, 42, 
44, 59, 73, 104, 112, 118, 127, 130, 160, 
189, 245, 246, 248, 254, 257, 269, 272-
281, 340, 349, 352, 353, 365, 381, 422, 

447, 472, 490, 508, 529, 532, 534, 536, 
538, 542, 549, 559
Нєчкіна М. 436
Николаев В. 147, 554
Ніковський А. 25, 53, 55, 57, 67-69, 71, 
73, 78, 87, 112, 144, 204, 315, 316, 322, 
352, 353, 356, 453, 459-462, 532, 540, 
554, 560, 562
Ніс С. 179-182, 229, 487, 535
Ніщинський П. 181, 487
Новицький Микола 80, 81, 562
Новицький Михайло 108, 423, 552
Новицький О. 73, 266, 269-271, 555
Нора П. 11, 19, 121-123, 131, 145, 146, 
157, 234, 236-238, 246, 344, 542, 555, 
559, 570

О
Обнінський (Обнинский) В. 16, 67, 435, 
436, 450-456 
Обюртен В. 480-483, 538
Овчаренко М. 55, 62, 65, 88, 90, 96, 358, 
361, 362, 555
Огар І. 565
Огарьов М. 437-439
Огієнко І. 218, 
Оглоблин О. 88, 100, 122, 131, 403, 405, 
415, 529, 545552, 555
Огнев’юк В. 311, 323, 533, 554
Огоновський О. 112, 222, 272, 282
Озуф М. 145, , 146, 555, 559
Олесь (Кандиба) О.  25, 51, 53, 54, 77, 
186, 531 
Олійник В. 460, 555
Омельченко В. 131, 415, 553
Омельчук О. 83, 294, 322, 553
Онищенко В. 66, 226, 232, 248, 530, 548
Опанасюк В. 110, 562, 563, 
Опатович C. 137
Орлик Пилип 450
Орлов, граф 141
Ортега-і-Гассет (Ортега-и-Гассет) Х. 8, 
11, 121, 555, 
Осташко Т. 452, 534
Охрименко (Охріменко) 38, 493

П
Павлик М. 16, 161, 165, 291-293, 364, 
379, 384, 386, 390, 396, 400, 436, 464, 
469, 470, 487, 489, 499, 508, 512, 530, 
538
Павличко Д. 62, 534
Павличко С. 62, 112-115, 118, 480, 481, 
532, 552
Павлишин М. 131, 320, 337, 556
Павло І 438
Павлова М. 446, 530
Павловський М. 46, 51, 69, 70, 338, 483, 
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562
Павлуцький Г. 409
Павлюк Л. 385, 570
Паес І. 147, 148
Палієнко М. 567
Панченко Ф. 195
Панченко В. 171, 485, 552, 556
Паньківський К. 216, 253, 487, 489, 499, 
507, 509, 535
Панькова С. 410, 424, 570
Папакін Г. 534
Парамонова М. 384, 565
Пастернак Н. 303, 541, 
Пастух Б. 322, 542
Пахаренко В. 107, 108, 556, 564
Пейро А. 11
Пеленська Х. 327, 415, 531
Пеленський Є. 356,
Пеленський Я. 201, 327, 415, 530, 534
Пелех Орест 135
Пеннібейкер Джеймс У. 147
Перебендя, літературний герой 188, 
422
Перегінчук Т. 109, 556
Перетц В. 485
Петлюра С. 29, 69, 71, 100, 105, 282, 
328, 329, 392, 394, 445, 454, 562
Петро І 438
Петров В. (Домонтович В. ) 42, 56, 57, 87, 
88, 118, 356, 357, 539, 544, 556
Петров В.  89
Петров М. 61, 80, 470, 508
Петров Олексій 141
Петров С. 460, 556
Петровская И. 458, 542
Петровський (Петровский) А. 384, 556
Петросюк М. 429, 557
Петрук Б. 223, 541
Пилявець Л. 95, 528
Пильчиков Д. 53, 137, 138, 194, 208, 
306, 487, 509
Пимоненко М. 250, 350
Пипін (Пыпин) О. 61, 149, 194
Пиріг Р. 78, 533, 542
Пирогов М. 214, 229
Писарєв Д. 38, 41, 229
Піндер В. 11
Пінчук Ю. 71. 72, 150, 528, 530, 556, 
567
Пірумова Н. 436
Плевако М. 512, 539
Плетньов П. 162
Плеханов Г. 74, 378
Побірченко Н. 223, 542
Погрібний А. 321, 323, 324, 542, 556
Познанський Б. 166, 195, 196, 245, 403, 
407, 408, 410, 529, 530
Познанський С. 199

Покровський В. 219
Полетаев А. 14, 122, 557
Полівка І. 25
Поліщук В.  101, 107, 109, 156, 338-340, 
529, 532, 533, 540, 556, 561, 564, 567
Поліщук Я. 473, 542
Полонська-Василенко Н. 72, 542
Полонський Л. 247
Полторацький І. 454, 487
Пономарев С. 499
Пономарьов В. 455, 570
Попик В. 17, 458, 542, 553
Попов И. 451, 453, 556
Попова Т. 18, 19, 542
Портнов А. 9, 556
Портнова Л. 455, 570
Посяда І. 140
Потапчук Т. 460, 556
Потебня О. 181, 489, 509
Преловська І. 95, 528
Приколота С. 23, 102
Принь О. 111, 556
Присяжнюк 459
Пріцак О. 281, 346
Прокіп (Савчук) В. 119, 570
Прокопов І. 338
Прокопович В. 71, 79, 122, 312, 316, 453
Проценко О. 304, 305, 534, 544, 548
Прудон П.-Ж. 369, 440, 443
Путро О. 101, 109, 530
Пушкін (Пушкин) Олександр 242, 257, 
282, 307, 320, 346, 358, 446
Пчілка Олена 22, 112, 245, 250, 254, 270, 
322, 364, 518
Пюимеж де, Ж. 145, 146, 555, 559
П’яста Л.  (Супрун Л. ) 102, 110, 542, 570

Р
Р. Л-ко (Лащенко Ростислав-?) 422
Рабинович М. (Бен Амі) 376
Радзієвська Т. 111, 556
Рахно О. 185, 213, 221, 223, 530, 542, 556, 
557, 561, 565, 566
Рева Л. 108, 542
Ревуцький Д. 270, 470, 483
Ревуцький Л. 186
Реєнт О. 341, 356, 533, 557, 566
Рєпіна  (Репина) Л. 10, 384, 557, 566
Реутовська Т. 426
Рибалка О. 28, 98, 459, 536, 563
Рильський М. Г.  528
Рильський М. Т. 77
Рильський Т. 53, 189, 192, 196-201, 222, 
250, 381, 403, 487, 489, 509, 528, 531, 536
Ритцер Дж. 20, 542
Різун В. 107, 566
Річицький А. 356, 357
Родигина Н. 121, 557
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Романова Д.  128
Романович-Ткаченко Н. 46, 72, 220
Романцова Б. 119, 570
Романчук Ю. 175, 230, 253, 257
Ротач П. 428, 529
Рубчак Б. 90, 91, 557
Руданський С. 181, 202, 279, 519
Руденко Ф. 328
Рудий Г. 460, 557
Рудинська Є. 269
Рудинські, Михайло та Євгенія 111, 
556
Рудниченко С. 321
Русов О. 16, 46, 185, 191, 192, 213-224, 
230, 234, 248, 306, 410. 487, 489, 507, 
509, 520, 522, 527, 529-532, 535, 541-
543, 550, 552, 554, 556-558, 561, 565, 
566, 569
Русова С. 95, 225, 230, 364, 384
Русови, родина 230
Руткевич А. 11, 121, 555
Руткевич Е. 146, 364, 539
Рябінін-Скляревський О. 223, 449, 543
Рябушинский П., видавець 407, 408, 
529
Ряховская И. 452, 567

С
С. Е-мов (Єфремов С.) 319, 539
С. Є. (Єфремов С.) 203, 209, 227, 252, 
253, 260, 284, 502, 503, 506, 539
С. А. (Супранівський В.) 467
Сабурова Т. А. 121, 557 
Савельева И. 14, 122, 557 
Савенко А. 349 
Савенко Д. 214, 348, 516
Савич М. 140
Садовська-Барілотті М. 206
Садовський В. 71, 445
Садовський М. 24, 41, 186, 206, 207, 
208, 210, 222, 245, 250, 266, 270 
Садовський Н. 285
Саксаганський П. 24, 206, 207, 208, 210, 
250, 266 
Саладілов М. 248
Саладілов (Солодило) П. 246
Салига Т. 301, 302, 557
Саліковський О. 44, 71, 459, 550
Салліван Г. 363
Салтиков-Щедрін М. 41, 272, 365, 446, 
448, 487, 510, 550
Самійленко В. 46, 128, 230, 233, 259, 
267, 279, 304, 426, 474
Самокиш М. 306
Самоплавська Т. 110, 557
Самохіна Н. 557
Сарана Ф. 90, 429, 534, 544
Сварник Г. 534

Свєтліцкі М. 13, 554
Свидницький А. 40, 55, 262, 365, 487
Свиридова Т. 452, 557
Світленко С. 347, 557
Святополк-Мирський П., князь 232, 
521
Семевський В. 149, 451
Семенова А. 342, 549
Семенова В. 14, 557
Семикрас В. 397, 557
Сенкевич Г. 263, 417
Сергієнко Г. 136, 557
Серженга П. 242
Сєров В. 92
Сигаревич Д. 245
Сидоренко Н. 46, 102, 570
Сидоренко О. 102
Симиренко В. 405
Симонов М. 179, 180. 182, 229, 487, 489, 
535
Синявський А. 403, 404, 410, 557
Сиротюк О. 429, 557
Сільвестров В. 475
Сірополко С. 356
Скабичевський А. 41, 365
Скальський В. 32, 259, 533, 560
Скоропадський П. 32, 69, 99, 105, 225, 
446, 545
Скорульська Р. 531, 541, 566
Скочковський Л. 23, 38, 109, 487, 510, 
552
Скрипник Г. 223, 557
Скрипник М. 32, 88
Скуба В. 436, 558
Слабошпицький М. 74, 473, 542, 569, 
570
Слабченко М. 100, 552 
Славінський (Славинський) М. 21, 87, 
124, 128, 140, 143, 415, 423, 426, 529, 
551, 558
Славутич Я. 450, 558
Слизький І. 410
Смаль-Стоцький Р. 356
Смаль-Стоцький С. 249, 284, 312, 356
Смілянська В. 346, 424, 533, 563
Смілянський Л. 321 
Сміт Е. 269, 303, 542
Смоленський Л. 129, 138, 144, 194, 203, 
245, 527
Смоленських рід 554
Смолій В. 9, 10, 13, 150, 151, 403, 437, 
540, 543, 558, 560, 567, 569
Смуток П. (див. Стебницький П.)
Сова А. 284, 558
Сокальский 192
Соловей Е. 22, 23, 72, 91, 101, 108, 109, 
111, 116, 173, 274, 284, 285, 341, 345, 348, 
472, 479, 530, 533, 535, 537, 558
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Соловцов М. 250
Солонська Я. 242, 548
Софокл 482
Сохань П. 48, 49, 72, 141, 206, 270, 329, 
437, 447, 533, 542, 547, 560
Сохацька Є. 109, 293, 558, 564
Срезневський І. 77. 489, 520
Стариков Г. 102, 423, 530, 570
Старицька М. 268
Старицька О. 128
Старицька-Черняхівська Л. 66, 82, 128, 
250, 251, 268, 270, 304, 322, 473, 518, 529
Старицький М. 41, 46, 53, 185, 189, 192, 
208, 211, 250, 251, 254, 262, 267, 268, 
322, 348, 381, 519, 529, 564
Старицькі родина 192
Старовойтенко І. 17, 45, 70, 71, 93, 
109, 144, 171, 245, 263, 323, 326, 339, 
350, 530, 531, 534, 558, 566
Стасов В. 192, 264
Стебницький П. (Смуток, Стебницкий П.) 
21, 25, 48-50, 53, 54, 60, 61, 96, 143, 144, 
171-173, 213, 214, 218, 219, 222, 224, 233, 
234, 245, 247-249, 251, 308-311, 320, 322, 
323, 325, 326, 328, 350, 364, 384, 459, 462, 
519, 522-524, 527, 530, 531, 534, 548, 550, 
558, 562, 567, 568
Степовий Я. 186
Степченко О. 323, 530, 558, 567
Стефаник В. 259, 283, 460, 559
Стефанович Д. 351, 570
Стеценко К. 186, 268 
Стешенко І. 22, 108, 124, 128, 192, 233, 
249-251, 254, 409, 505, 518, 558
Столипін П. 376
Стороженко М. 425
Стороженко О. 58, 202, 209
Страшкевич В. 129
Стрельський Г. 128, 558
Стрілець В. 110, 398, 542
Стріндберг А. 86
Струве Петро (Пьотр) 115, 367, 383, 
385, 386, 395, 442, 444, 445, 456
Студинський К. 25, 77, 79, 253, 301, 422
Студьонова Л. 223, 558
Субтельний О. 9, 528
Сулима М. М. 62, 532
Сулима М. Ф. 73
Сумцов М. 233
Супрун Л. (див. П’яста Л.)
Суханова О. 452, 570
Сухомлинська О. 110, 557
Сушицький Т. 356

т
Танана Р. 351, 564
Тарнавський М. 274, 277-281, 542
Тарновський В. 221

Татусь М. 89, 529
Телегуз І. 347, 564
Тельвак В. В. 78, 158, 159, 166, 542
Тельвак В. П. 158, 159, 166, 542
Терещук Г. 302, 570
Тесленко А. 46, 90, 306, 534
Тимошик М. 461, 540
Тимченко Є. 22, 46, 128, 130, 246, 523
Тичина Павло 72, 459
Тищенко (Сірий) Ю. 25, 61
Тищинський О. 229, 230
Тіщенко І. 399, 566, 571
Ткаченко Д. (Пісочинець Д.) 312
Ткаченко І. 51, 528
Ткаченко О. 107, 110, 563
Тодійчук О. 100, 405, 530, 533
Тойнбі А.-Дж. 8
Токар Н.  327, 339, 542
Токвіль А. 26
Толочко О. 9, 552
Толстой Лев 320, 446, 452, 487, 510
Толстоухов А. 160
Томазов В. 17
Трачук Т. 107, 566
Требинська М. 326
Туган-Барановський М. 462, 468
Тулуб О. 140
Тургенєв Іван 366, 439, 469, 502
Турченко Ф. 2, 594, 596
Тучапський П. 384, 426

У
Уваров С. 135
Удод О. 9, 150, 151, 558
Українка Леся (Косач-Квитка Л.) 45, 
46, 59, 85, 114-117, 119, 128, 129, 186, 
250, 251, 254, 259, 283, 306, 320, 341, 
487, 490, 510, 540, 548, 570
Ульяновський В. 72, 141, 142, 155, 171, 
405, 408, 410, 528, 533, 534
Уманець М. (див. Комаров М.)
Усенко І. 386, 558
Успенський Г. 41, 365, 446

Ф
Федака С. 6, 558
Феденко П. 55, 92, 248, 542
Федорук О. 265, 528
Федченко М. 112, 396, 543
Федькович О. (Ю.) 365, 489
Филимонов В. 452, 571
Филипович П. 73, 76, 77, 294, 355, 461, 
558
Фінько А. 392, 559
Флоринський Т. 417
Фортунатов Ф. 246
Франко І. 11, 12, 16, 25, 27, 30, 34, 40-
42, 44-46, 49, 50, 55-57, 63, 64, 73, 76, 
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77, 80, 82, 103, 108, 109, 111-114, 117, 
126, 130, 165, 166, 172, 186, 196, 197, 
206, 207, 221, 236, 244, 245, 257, 259, 
262, 264, 267, 273, 275, 276, 279, 281-
295, 302, 307, 314, 320, 325, 340, 362, 
364, 365, 368, 373, 374, 384, 386, 390, 
391, 398, 421, 422, 425, 426, 431, 432, 
436, 437, 460, 467-469, 473, 475, 485, 
487, 489, 490, 498, 499, 505, 506, 510-
512, 528, 531, 532, 534, 535, 538, 539, 
540-544, 546, 547, 556, 558, 559, 562, 
564, 567-569, 571
Фролов М. 86, 542
Фуко М. 19

Х
Хальбвакс М. 19, 146, 236, 239, 571
Ханенко-Фрізен Н. 236, 552
Хапаєва Д. 15, 542
Хаттон П. 238, 341, 543
Хейман С. 386, 397, 543
Хильчевський І. 170, 536
Хлевнюк Д. 147, 559
Хмельницький Богдан  149, 202, 295, 449, 
560
Хомутенко А. 322, 565
Хоню В. 103, 565, 571
Хорос В. Г. 436, 571
Хорунжий Ю. 250, 529
Хоткевич Г. 53, 65, 114, 116, 117, 119, 525, 
559
Хоув (Гове) Н. 11
Христюк Д. 467 
Христюк П. 32, 506, 512
Хр-ич К. 328

Ц
Цвітковський Ю. 247
Цимбалюк М. 30, 102, 104, 105, 493, 
559, 571

Ч
Чабаненко Ю., видавець 110, 338, 340, 
529, 532, 533, 549, 550, 562, 566, 567
Чавчавадзе І. 244
Чайковський А. 347, 563, 564
Чайченко (див. Грінченко Б.)
Червинський (Червінський) П. 219, 230
Чередниченко В. 429, 469, 544, 557
Черкасенко С. 46, 58, 82, 473
Черниш Н. 208, 565
Чернишова Н. 436
Чернишевський М. 38, 41, 63, 77, 114, 
229, 448, 449 
Чернявський (Чернявськый) М. 46, 117, 
164, 259, 566
Чехівський В. 72, 87
Чехівський О. 346, 564

Чехов А. 41, 82, 365, 473
Чехович К. 356
Чижевський Д. 55, 63, 64, 559
Чижевський П. 66
Чикаленко Є. 21, 22, 25, 43-45, 47-55, 
65, 68-71, 80, 84, 92, 93, 109, 124, 126, 
172, 208, 219, 222, 234, 245-248, 253-
255, 257, 258, 263, 265, 272, 307-311, 
323, 326, 328, 338, 340, 343, 349, 350, 
362, 367, 370, 385, 392, 410, 415, 423, 
426, 427, 452-454, 474, 490, 527, 529, 
530, 531, 554, 558, 561, 564, 568
Чикаленко І. 80
Чикаленко-Келлер Г. 92
Чишко В. 456, 458, 543
Чмир (Чмырь) (див. Іваницька) С. 
Чорній В. 460, 559
Чорновол І. 241, 242, 571
Чорнописький М. 111, 543
Чубарь В. 75
Чубарьян А. 458, 566
Чубинський П. 127, 183, 185, 193, 195, 
214, 216, 262
Чудакова М. 14, 559
Чуєва М. 541, 566
Чулий Л. 328, 566

Ш
Шамрай С. 214 
Шандра В. 356
Шанин Т. 11, 82, 121, 548, 559
Шаповал М. 309, 356, 395
Шаповал Ю.  101 
Шарова В. 436, 562
Шаховская Н. 504
Шаховской Д. 451, 531
Шаховський М., князь 524
Шацька А. 265, 528
Шашкевич М. 16, 34, 55, 236, 241, 242, 
295-303, 487, 489, 490, 512, 535, 537, 
539, 541, 549, 552, 557, 566, 568, 569-571
Швець А. 567
Швидкий В. 223, 424, 543
Швидько Г. 72, 202, 528, 543
Шевельов Ю. 90, 118
Шевченко В. 220, 225, 228, 230, 528, 543, 
559
Шевченко Тарас  16, 22, 23, 30, 34, 35, 
41, 48, 49, 55, 57, 73, 76, 78-80, 85, 89, 
90, 95, 97, 101, 103, 111, 125, 130, 134, 
136, 137-142, 148, 149, 154, 156, 157, 
159, 160, 162, 163, 167, 172-174, 176-
180, 183, 185-187, 192, 202, 204-206, 
214, 223, 229, 251, 254, 257, 259, 261, 
265, 270, 272, 273, 279, 281, 284, 294, 
296, 301, 302, 307, 311, 319, 320, 325, 
327, 329-331, 336, 338, 340-358, 361, 
363, 369, 370, 377, 412, 422-424, 427, 
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432, 436, 437, 444, 447, 450, 461, 466-
468, 470, 472, 483, 484, 487, 490, 497-
499, 504, 505, 515, 522, 533-540, 543-
546, 549, 554-558, 561-565, 570
Шевчук В. 247, 320, 529, 556
Шекспір Вільям 160. 175, 282, 482, 483, 
553
Шелгунов М. 41, 365 
Шелохаев В. 143, 549
Шемет В. 128
Шемет С. 246
Шенрок В. 173, 174
Шептицький Андрей, митрополит 282, 
301, 303, 570
Шерстюк Г. 312, 487, 489
Шиллер Ф. 160, 307
Шинкаренко О. 339
Широцький К. 95, 233
Шкандрій М. 131, 135, 136, 342, 361, 362, 
543
Шніцлєр А. 86
Шпорлюк Р. 6, 134, 559
Шпрангер Е. 11
Шраг І. 16, 25, 66, 152, 154, 213, 218, 
219, 221, 223-234, 244, 248, 254, 259, 
264, 306, 323, 324, 423-426, 462, 468, 
470, 474, 489, 528, 530-532, 536, 537, 
540, 547-550, 561, 568
Шрамченко Л. 222
Штейнгель Ф. 451, 530
Штраус В. 11, 123
Шульгин (Шульгін) О. 66, 71, 392, 410, 
459, 460, 527, 530
Шульгин Я. 487, 489, 512
Шумило Н. 58-60, 101, 109, 112, 113, 
116, 277, 293, 301, 302, 531, 533, 543, 
549, 559, 565
Шухевич В. 230, 264, 265
Шюц А. (Шютц А.) 19, 20, 363

Щ
Щедрін (Салтиков-Щедрін М.) 41, 272, 
365, 446, 448, 456, 487, 510
Щепанюк М. 80
Щербаківська Є. 46
Щербаківський В. 403

Щербаківський Д. 269, 403
Щербина В. 403
Щукин П. 468
Щурат В. 161, 301

Ю
Юзефович М. 157, 405
Юркевич О. 198-201, 403, 487, 489, 512, 
515, 531, 537
Юркова О. 270, 560
Юрченко М. 110

Я
Яворницький Д. 245, 263, 527
Яворський М. 32
Якобчук С. 55, 109, 328, 559
Яковенко Н. 10, 400, 406, 543, 559
Яковлева А. 436, 562
Яковлєв І. 437
Якубович П. 436, 446, 487
Якубський Б. 461
Янів В. 460, 530
Яновська Л. 78, 223, 312, 326, 328, 329, 
531
Яременко В. 321, 323, 533
Яременко Л. 107, 563
Яринович Ан. (див. Ніковський А.)
Ярошевський Б. 46, 328
Ясперс К. 488, 546
Ясь О. 9, 19, 149-151, 160, 378, 399, 403, 
405, 406, 543, 558, 560, 567, 571
Яцков М. 58, 467

Andriewsky O. 571
Dabrowski Patrice М. 571
Igartua H. 148, 571
Koshelivets I. 65, 571
Krawchenko B. 135, 571
Paez D. 148, 571
Paez I. 148, 571
Pelech О. 135, 571
Pennebaker J.W. 148, 571
Rimé B. 148, 571
Shkandrij M. 65, 571
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листівка С. Єфремова до в. Доманицького 7 листопада 1909 р. 
Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка 
НАН України. Ф. 47. № 268. Арк. 1-1 зв.

ФОтОДОДатКИ
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листівка С. Єфремова до в. Доманицького 10 грудня 1909 р. 
Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка 
НАН України. Ф. 47. № 270. Арк. 1-1 зв.
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Фотододатки

лист О. Кониського до С. Єфремова (б/д).
Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури 
ім. Т. Шевченка НАН України. Ф. 120. № 567. Арк. 1-2.
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Публіцистична спадщина С. Єфремова: історико-біографічні аспекти

лист О. Кониського до С. Єфремова (б/д).
 Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка 
НАН України. Ф. 120. № 568. Арк. 1-2.
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Фотододатки

лист О. лотоцького до С. Єфремова (б/д). 
Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка 
НАН України. Ф. 120. № 261. Арк. 1-2.
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Публіцистична спадщина С. Єфремова: історико-біографічні аспекти

лист лесі Українки до С. Єфремова (Сан-Ремо, 22 січня 1903 р.). 
Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка 
НАН України. Ф. 2. № 3. Арк. 1. (Датовано по новому стилю).



593593

Фотододатки

Чернетка листа-відповіді С. Єфремова до лесі Українки. 
Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка 
НАН України. Ф. 2. № 421. Арк. 1. На листі Л. Українки рукою С. Єфремова при-
мітка: «Дістав 13.1., відповів 14.1». (Датовано по ст. стилю).
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Публіцистична спадщина С. Єфремова: історико-біографічні аспекти

Svetlana Ivanytska

PUBLICISTIC HERITAGE OF SERHIY YFFREMOV IN THE CONTEXT OF SOCIAL 
TRANSFORMATIONS: HISTORICAL AND BIOGRAPHICAL ASPECTS (end of the XIX 
century - 1920): monography / Scientific Editor F. G. Turchenko. Kherson: Publishing House 
“Helvetica”, 2018. 596 p.

Recommended for publication by the Academic Council of the Zaporizhzhya National University 
(Minutes № 5 dated May 29, 2018)

Summary

The author explores in monograph the journalistic achievements of a personalized character 
belonging to Serhiy Yefremov (1876-1939), the prominent Ukrainian critic, literary critic, founder 
of national journalism and public figure. The purpose of the study is to find out the understanding 
of S. O. Yefremovs’ role and the significance of journalism in public life; outline the main directions 
of his journalistic work of the 1890s-1920s; trace the reception of his works by contemporaries and 
descendants; find out the weight of personalized topics in his portfolio; to comprehend in the meth-
odological contexts the “theory of generations”, “sociology of knowledge”, the concept of collective 
and the concept of historical memory of the perception of the figures of the leaders of the Ukrainian 
movement and those who are committed to the Ukrainians of the leaders of the imperial society; fi-
nally, to consider the interpretation of the issues of biography and cultural development during the 
crisis periods of the historical existence of Ukraine and the world on the materials of Yefremovs’ 
publications in the journal “Knyhar”. S. Yefremov was presented on the pages of a monograph in 
two epics as a participant in the process of nation-building and epistolary communication, author 
of journalistic works, memoirs, diaries.

The work is based on the methodological principles of systematic, historicism, anthropo-
logism, interdisciplinarity. Sources of research served journalism, memories, diaries, epistolary, 
autobiographies, obituaries, archival documents, collections of documents, professional studios 
and archaeological publications. The developments in the field of ecclesiastics starting with the 
lifetime publications about S. Yefremov and completing the writings of contemporary authors 
were revealed, comprehended and analysed. The controversy of the assessments of personality 
and creativity S. Yefremov with his contemporaries was demonstrated. The work and main direc-
tions of interest of foreign authors and representatives of Ukrainian post-Soviet humanities on the 
mentioned topics are analysed. For the first time, a versatile palette of assessments of “History of 
Ukrainian Writing” and other most important (or polemic) works by S. Yefremov was presented, 
an attempt was made to compare them, observations were made on the reception of his ideas by 
contemporaries against the background of socio-political transformations at the turn of the XIX 
and XX centuries. For the first time, the journalistic texts of Yefremovs’ personalized nature were 
collected, analysed and published in the two volumes which considerably broadens the source base 
of the research and may serve in the future for the implementation of the project of the academic 
collection of Yefremovs’ works.

Within the limits of biographical discourse, traditional and innovative methods of historical 
research, sociological and psychological theories are combined and the work of literary critics of 
different conceptual directions is adapted. The effectiveness of research tools in the field of “soci-
ology of knowledge”, collective memory theory, “biographies of generations”, “intellectual history” 
(history of ideas) is explained on the materials of Yefremovs’ journalism, the feasibility of using 
the appropriate methodology for the study of individual topics and subjects (for example, processes 
of the interaction of representatives of different generations in the Ukrainian movement, the per-
ception of S. Yefremov images of the older generation and contemporaries, modelling the figures 
of “ideal Russians” from the opposition group). The corresponding cultural-historical landscape 
that influenced the hero’s journalistic creativity was restored due to the clarification of the most 
significant events of the life and activities of S. Yefremov, the fullest possible information potential 
of the epistolary, diaries, memoirs, obituaries, autobiographies and other documentary materials 
was used as well. Also special studios are depicted in various historiographic and temporal fields’ 
figures of “heroes” Yefremovs’ texts. It was the first outlined on the basis of the journalistic he-
ritage of S. Yefremov of his perceptions of the ideas and significance of the Cyril and Methodius 
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Summary

brotherhood. Due to the category of “biographies of generations” (“people of the 1840s”, “people 
of the 1860s”, “people of the 1870s”), on the basis of the comparative method, it is shown how the 
ima ges of representatives of S. Yefremov-publicist and memoirist were transformed the senior ge-
neration of Ukrainians and contemporaries-like-minded people. Yefremovs’ extremely respectful 
attitude towards the “Ukrainian Sixties” and the “generation of the 1870s” were captured. It was 
emphasized that special attention was given by S. Yefremov in his journalism M. Drahomanov, V. 
Antonovych, O. Konysky, in the categories of epistemological constructivism, the place and role of 
these personalities in his civil and creative growth were analysed. The controversy of S. Yefremov 
with B. Kistyakivsky about Drahomanovs’ “political heritage”, the interest to it was stimulated by 
the events of the first Russian revolution, is shown, the transformations and mutations of this plot 
in historiography are shown. 

The consideration of Yefremovs’ texts through the optics of “collective memory” and “the 
history of generations” proves its participation in the creation of a commemorative canon of 
the iconic figures of Ukrainians (I. Kotlyarevsky, I. Nechui-Levytsky, M. Lysenko, I. Franko, 
M. Shashkevich). The monograph traces the transformation of the images of these figures in vari-
ous temporal and spatial fields, comparing the memorial practices of the Dnieper Ukraine and the 
Dniester Ukraine. It is shown in the facts that these jubilee actions were constituents of important 
elements of the “Ukrainian project”, “meeting place” and dialogue of different generations.

The memorial collections, obituaries, initiations are treated in this study as a form of “es-
tablishing contact” between the Ukrainian legal populist elite of the modern age with its “prede-
cessors” and “heirs”. The motives, preconditions and process of collecting memorial collections in 
honour of B. Grinchenko and V. Domanytsky are considered. It is proved that these collections 
were means of glorification, sacralisation, canonization of popular figures of the newest phase of 
the Ukrainian movement, served as a tool for the mobilization of like-minded people, provi ded 
the connection with “predecessors” and “successors”. Serhiy Yefremov was an active creator of the 
“memory places” of the generation of “people of the 1890s” who acted as the leading force in the 
transformational processes of the late imperial era, and provided leadership during the period of 
the Ukrainian National Revolution of 1917-1921.

The texts of S. Yefremov contain the principles of studying the intellectual biography of 
well-known and not-so-well-known writers, poets, artists, theatrical figures and social thinkers. In 
these texts the publicist defended the idea of “unity” of the cultural and political life of the Dnieper 
and the Dniester.

S. Yefremov vigorously tried to realize the means of journalism the strategic goal of the 
Ukrainian movement in the early XX century which consisted in the creation of a modern com-
petitive nation. The constituent elements of such activity were the “invention of tradition”, the 
formation of their own “national pantheon”, their own symbols and rituals, the delineation of the 
Ukrainian and Russian-imperial cultural heritage. These “fights for history”, such a “war of me-
mory”, the delineation of cultural experience are extremely relevant in modern Ukraine.

The personality and creative heritage of Taras Shevchenko appears as an integral figure, a 
“place of memory” of all generations of Ukrainian figures, a common heritage of intellectuals and 
masses on the eve of radical changes. The key role of S. Yefremov as a co-creator of Shevchenkos’ 
commemorative canon has been proved, a specialist experts’ palette of contributions to the 
Shevchenko Studies has been discovered, and a concrete historical analysis of the work “The Taras 
Shevchenko, the Life of His and His Things” has been made.

On the materials of publications in the bibliographic journal “Knyhar” (1917-1920), the con-
ceptual guidelines of S. Yefremov concerning biography, writing of popular scientific and popular 
historical and biographical works, a spectrum of views on the relation of traditions and innova-
tions in cultural development, prognostic considerations were considered about the future of lite-
rature and art during the period of the world war and revolution.

The author of the study expresses the opinion that the personalized journalism S. Yefremov 
is a unique source that has an effect of dialogue and brings the past to the present from a distance 
through the century.
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