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АНОТАЦІЯ 

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

історії та культури. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Миколаївський національний 

університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв, 2020. 

У вступі обґрунтовано доцільність та актуальність теми, 

сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт, предмет, хронологічні 

межі, окреслено методологічну основу, наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, подано інформацію про апробацію 

одержаних результатів, публікації, структуру та обсяг дисертації.  

Наукова новизна отриманих результатів зумовлена метою і 

завданнями, визначеними проблематикою роботи. Вперше залучено до 

наукового обігу та комплексно проаналізовано значний масив 

документальних матеріалів стосовно родоводу Аркасів, їх внеску в 

історичний поступ Півдня України, що, у свою чергу, посилює переконання 

щодо їхнього істотного впливу на духовне і культурне життя в Україні 

взагалі, і тим більше в Південноукраїнському регіоні – особливо; до 

наукового обігу введені першоджерела фондів Державного архіву 

Львівської області, на основі опрацювання яких вдалося з’ясувати, що 

М. Аркас був членом Товариства прихильників української літератури і 

науки у Львові, встановлені та досліджені контакти М. Аркаса з культурно-

просвітницькою інтелігенцією західноукраїнських земель; на основі 

широкого кола джерел, конкретних і підсумкових даних проаналізовано 

внесок М. Аркаса у розвиток української історичної думки. Доведено, що 

він цілком відобразив своє світобачення, сприйняття, яке цілком і повністю 

виключало як проросійську, так і націоналістичну, в негативному розумінні, 

крайність. Науковий доробок М. Аркаса має україноцентричну 
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спрямованість; доведена теза відносно того, що «Історія України-Русі» 

М. Аркаса засвідчила появу в українській історіографії державницького 

напрямку і заклала початок неоромантизму у вітчизняній історичній науці.  

 

Дістали подальшого розвитку: виокремлений та глибоко 

проаналізований життєпис М. Аркаса; аналіз ролі педагогічної та 

громадсько-виховної діяльності М. Аркаса у пробудженні людської 

свідомості й активності; ідея про те, що саме М. Аркас підготував підґрунтя 

для глибокого вивчення минулого українського народу, суттєво допоміг 

розвиватися самосвідомості нації на терені українського національного 

відродження; аналіз педагогічної складової діяльності М. Аркаса, в якій 

особливе місце займала ідея гармонійного розвитку людини, органічного 

поєднання розумового, трудового, морального, фізичного і естетичного 

виховання, яке сповідував М. Аркас, намагався втілити в практику своєї 

школи. Уточнено: відомості та зроблені наукові узагальнення щодо 

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

створення та діяльності; коло питань, які потребують подальшого 

дослідження. 

У п’яти розділах дисертації проаналізована культурна, науково-

просвітницька та громадсько-політична діяльність і творчість М. Аркаса, 

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

політичному житті суспільства. 

Проаналізовано й систематизовано історіографію проблеми, 

джерельну базу, методологію дослідження. Визначено, що попри наявність 

певної історіографічної традиції, дотепер відсутнє комплексне дослідження 

культурної, науково-просвітницької та громадсько-політичної діяльності і 

творчості М. Аркаса. 

Досліджено родовід Аркасів та виокремлено життєпис М. Аркаса. 

Через огляд біографічних портретів роду Аркасів надається можливість 
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відтворити процес історії нашої країни, і саме крізь призму особистості 

представника роду можна відкрити сучасну їх епоху, погляди і переконання, 

філософію життя і цінностей. Заслуги і здобутки роду Аркасів перед 

Україною є неоціненними, адже всі його представники зарекомендували 

себе як активні діячі вітчизняного національно-культурного процесу. 

Досліджуючи життєві шляхи особистостей роду Аркасів, можна зазначити, 

що саме завдяки своїм високоморальним якостям, професіоналізму і повній 

віддачі обраній справі, відповідальності, порядності вони посіли належне 

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

репрезентувало особистість, що брала участь в історичних процесах XIX–

XX ст. 

М. Аркас є одним з найяскравіших представників роду: видатний 

історик і композитор, засновник і незмінний керівник Миколаївської 

«Просвіти», поет, етнограф і фольклорист, педагог, громадський діяч і 

меценат кінця ХІХ – початку ХХ ст. Він був автором опери «Катерина», 

першого ілюстрованого популярного україномовного видання з історії 

України «Історія України-Русі», ненадрукованої історичної повісті 

«Калниш», передмови до опери «Запорожець за Дунаєм» та деяких інших.  

Розкрито внесок М. Аркаса у розвиток української історичної думки. 

Доведено, що він цілком відобразив своє світобачення, сприйняття, яке 

цілком і повністю виключало як проросійську, так і націоналістичну, в 

негативному розумінні, крайність. Науковий доробок М. Аркаса має 

україноцентричну спрямованість, бо в справжнього громадянина і патріота 

взагалі вона і має бути саме такою. Усім цим і пояснюється те, що 

невеликий начебто за обсягом історичний спадок М. Аркаса повністю 

витримав перевірку часом і досі викликає і буде викликати величезний, 

сталий науковий і читацький інтерес, залишиться надовго, а той назавжди 

затребуваним і повчальним.  
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Аналіз праці «Історії України-Русі» М. Аркаса надає підстави 

стверджувати, що він підготував міцну основу для розуміння історії 

українського народу, допоміг поширити самосвідомість нації на тлі 

українського національного відродження. І хоча генеза української 

культури не представлена в книзі повністю, для початкового рівня 

розуміння розвиток культурного процесу України висвітлений достатньо. 

Оцінено внесок М. Аркаса у музичну і літературну творчість. 

Встановлено, що Микола Миколайович Аркас спрямовував всі свої сили і 

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

музична опера на шевченківський сюжет «Катерина», написання і видання 

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

благодійницька діяльність. Музична творчість цієї непересічної особистості 

в історико-культурному вимірі української історії завжди була цікавою і 

актуальною для дослідників і сучасників. 

У своєму творі композитор опрацював не тільки український 

музичний фольклор, мовну інтонаційність жителів Прибужжя, сферу 

українського побутового романсу. В опері відчуваються впливи італійської 

та російської музично-театральної культури. Опера відзначається 

граничною емоційністю, виразністю, стрункістю побудови, ясністю й 

логічністю розвитку драматургії. А ще чарує вона великим мелодійним 

багатством, що ґрунтується на використанні інтонацій народних пісень, 

пісень-романсів, побутово-танцювальних творів. Музичний доробок 

М. Аркаса є цінним вкладом в розвиток українського класичного оперного 

репертуару. Опера передусім ставила акцент уваги на внутрішнє 

переживання людини, підвищення рівня музично-виконавчої діяльності 

артистів. Опера М. Аркаса «Катерина» гідно посіла своє місце в класичному 

репертуарі українського мистецтва. Час лише підтверджує її актуальність, і 

інтерес публіки до неї не згасає. Опера завжди має успіх і збирає повні зали 

по всьому світу. Нині опера «Катерина» займає особливе місце не тільки в 
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українській, але й у світовій культурі. За своїми художніми якостями – це 

безприкладний зразок унікального аматорського мистецтва. Вона є 

синтезом духотворчої сили слова Великого Кобзаря і натхненної музики 

талановитого Миколи Миколайовича Аркаса.  

Юнацький роки М. Аркаса демонструються відчайдушним 

прагненням бути ближчим до простого народу, стати його частиною і 

відвертим нехтуванням традиціями і обов’язками свого аристократичного 

виховання. Літературні твори відображають складний переломний період 

переходу від утопічних мрій про життя серед селян до реальних зобов’язань 

перед своєю родиною і країною, що лежали в площині інтересів 

Чорноморського флоту. Через літературну і фольклорно-етнографічну 

спадщину М. Аркаса вдається можливим відслідкувати як формувався і 

змінювався його світогляд, особисте бачення українського історико-

культурного процесу, його ставлення до суперечливих історичних подій. 

Визначена роль педагогічної та громадсько-виховної діяльності 

М. Аркаса у пробудженні людської свідомості й активності. Розглядаючи 

розвиток освітнього процесу в Україні, М. Аркас стверджував, що великий 

вплив має школа, коли вона в руках самого народу і відповідає його 

потребам і запитам, обстоював навчання рідною мовою, бо саме з цього 

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

погляди М. Аркаса і тепер є актуальними і доречними, в нинішніх умовах 

націоналізації освіти. М. Аркас зробив свій внесок у розвиток української 

школи, його ім’я повинно стояти поряд з Г. Ващенком, О. Русовою, 

К. Ушинським, В. Сухомлинським. В своїх педагогічних поглядах М. Аркас 

стояв на засадах впровадження української мови в народну освіту, 

розумовому і патріотичному вихованні дітей, спираючись на українську 

історію, історію козацтва, поезію Т. Шевченка, народні прислів’я, приказки, 

думи, українські народні пісні.  
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Громадська діяльність М. Аркаса не обмежувалася лише історичною 

спадщиною і музичною та літературною  творчістю. Микола Миколайович 

був людиною енергійною, ініціативною, працелюбною. Прагнучи 

активізувати просвітницьку діяльність серед широких народних мас, він 

став ініціатором і організатором у Миколаєві в 1907 р. товариства 

«Просвіта». Широкий спектр історичних документальних джерел 

красномовно свідчить, що ця діяльність стала найулюбленішою справою 

М. Аркаса, в ній глибоко розкрилися його енергійність, організаторські 

здібності, патріотизм, бажання сприяти розвиткові української мови і 

культури, хист до втілення в життя національної ідеї. 

Незважаючи на появу останнім часом численних досліджень і ряду 

ґрунтовних повідомлень, публікацій, поглиблених пошуків, уточнень тощо, 

чимало складових Аркасіани потребує глибшого вивчення, а не просто 

окремих дисертацій. Зокрема, малодослідженими залишаються відносини 

М. Аркаса з Науковим товариством імені Т. Шевченка у Львові і багатьма 

іншими організаціями, що мали на меті культурне і духовне відродження 

українського народу. Також залучення закордонних джерел, зокрема 

«Родинної хроніки», змогло б значно розширити масштаб дослідження цієї 

видатної постаті в історії України. 

Ключові слова: Аркасіана, «Історія України-Русі», «Катерина», 

М. М. Аркас, Миколаївщина, «Просвіта». 
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SUMMARY 

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

History and Culture. – Qualifying scientific work as a manuscript. Thesis for the 

degree of candidate of historical sciences in specialty 07.00.01 – History of 

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

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020.  

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

Arkases’ ancestry and their contribution to the historical progress of Southern 

Ukraine has 18 been involved in scientific circulation and comprehensively 

analyzed, which, in turn, strengthens the belief in their significant impact on 

spiritual and cultural life generally in Ukraine and especially in the Southern 

Ukraine region; the original sources of the funds of the State Archives of Lviv 

Oblast have been introduced into scientific circulation, on the basis of which it 

was possible to discover that Mykola Arkas was a member of the Society of 

Supporters of Ukrainian Literature and Science in Lviv, Arkas’s contacts with the 

cultural and educational intelligentsia of the Western Ukrainian lands have been 

established and researched; on the basis of a wide range of sources, specific and 

final data, the Arkas’s contribution to the development of Ukrainian historical 

thought has been analyzed. It is proved that he fully reflected his worldview and 

perception that completely excluded both proRussian and nationalistic (in a 

negative sense) extremity. Arkas’s scientific work has a Ukrainian-centric 

orientation; the thesis that Arkas’s “History of Ukraine-Rus” demonstrated the 

emergence of the statist direction in Ukrainian historiography and laid the 

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

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

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

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

significantly helped develop the nation’s self-consciousness in the field of the 
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Ukrainian national revival; pedagogical component of Arkas’s activities, in which 

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

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

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

and thoroughly analyzed. The information is clarified and scientific 

generalizations are made in terms of the activity of the Prosvita society in 

Mykolaiv and the Arkas’s contribution to the process of its creation and activity. 

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

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

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

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

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

components of Arkasiana need more thorough study, and not merely individual 

theses. In particular, Arkas’s relations with the Shevchenko Scientific Society in 

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

the Ukrainian people remain scarcely studied. Also, the involvement of foreign 

sources, in particular “The Family Chronicle”, could significantly expand the 

scope of the study of this eminent personality in the history of Ukraine.  

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

“Kateryna”, Mykolaivshchyna, Prosvita. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. У сучасній національній історичній 

науці неабиякого значення набувають біографічні дослідження видатних 

представників української нації. У період розбудови української 

незалежності зростає глибокий науковий інтерес до багатьох раніше 

заборонених, а то й просто забутих, маловідомих активних діячів 

національно-визвольного руху в Україні. Особливий інтерес викликає 

непересічна постать Миколи Миколайовича Аркаса. На сьогодні вже відомим 

є факт того, що М. Аркас – це видатний український історик, композитор, 

поет, фольклорист, етнограф, педагог, громадський діяч, засновник і перший 

голова Миколаївської «Просвіти», меценат, людина різнобічних талантів, 

справжній патріот рідного краю, України, який навічно увійшов в історію 

Миколаївщини, історію України. Однак далеко не завжди його місце, роль та 

заслуги перед українським народом визнавалися. І в царські, і в радянські 

часи його спадщина не досліджувалась і практично замовчувалась. Ім’я цього 

видатного українця досить довго перебувало в несправедливому і 

невиправданому забутті. 

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

заговорили тільки як про композитора наприкінці 1950-х рр., за хрущовської 

«відлиги». Офіційна оцінка його історіографічної спадщини проголошувала, 

що він перебував під впливом буржуазно-націоналістичних концепцій. Це 

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

спадку М. Аркаса було переглянуто лише зі здобуттям Україною 

незалежності та становленням суверенної історичної науки. Саме тоді 

розквітло й історіописання Аркасіани: життєдіяльності, творчості, 

багатющого спадку Аркасів. Однак узагальнювальних праць з цієї теми не 

створено й донині. 
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Внесок М. Аркаса в історичний розвиток України був переглянутий 

лише зі здобуттям Україною незалежності. Миколаївська обласна державна 

адміністрація своїм розпорядженням від 18 квітня 1996 р. № 247-р з метою 

подальшого розвитку народної творчості та культурно-просвітницької 

діяльності, підготовки кадрів працівників культури, підвищення рівня їх 

професійної майстерності та з метою заохочення працівників культури, що 

внесли значний внесок у розвиток та збереження української національної 

культури, заснувала премію імені М. Аркаса. Нагорода присуджується один 

раз на два роки до дня народження Миколи Аркаса. Премія присуджується за 

успіхи в розвитку народної творчості та просвітницької діяльності; за 

відмінні успіхи в навчанні учнів дитячих музичних шкіл, студентів училищ 

та інституту культури; за високу професійну майстерність акторам, 

режисерам театрів та концертних організацій, викладачам навчальних 

закладів, які підготували кращих студентів-виконавців, членам творчих 

спілок та культурологічних формувань. Лауреати цієї премії (більше ста осіб 

з різних куточків України) – відомі і шановані люди, які дійсно продовжують 

справу М. Аркаса, ведуть велику просвітницьку роботу серед населення і 

активно трудяться на благо освіченості нашого суспільства. Віддає належне 

пам’яті нашого відомого земляка, а зокрема, популяризує його пісенну і 

музичну творчість народний хор імені М. М. Аркаса Миколаївської філії 

Київського національного університету культури і мистецтв під 

керівництвом заслуженого працівника культури України, одного з 

найкращих диригентів України, лауреата премії імені М. М. Аркаса 

О. М. Шпачинського. 

1 вересня 1993 р. в Миколаєві починає працювати Українська 

педагогічна гімназія, яка у 1998 р. реорганізована в Першу українську 

гімназію. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. 

№ 104-р гімназії присвоєно ім’я Миколи Аркаса, видатного українського 

історика, композитора, громадського діяча. До того ж будинок Першої 
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української гімназії імені Миколи Аркаса по вул. Нікольській 34 включений 

до державного списку нерухомих пам’яток архітектури місцевого значення. 

Як зазначають в гімназії, їх головна мета – надання обдарованим і здібним 

дітям оптимальних можливостей для отримання різнобічної освіти, 

реалізація творчих здібностей і нахилів дітей в ім’я збагачення 

інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації, відродження й 

утвердження національної культури, духовної єдності громадян України. В 

цьому закладі є кімната М. Аркаса, в рекреації встановлено бюст славетного 

земляка, видається газета «Гімназійна родина», яка друкує статті про 

М. Аркаса, складено також «Гімн Першої української гімназії» на слова 

В. Бойченка, в якому вшановано його пам’ять. 

6 серпня 2001 р. голова Миколаївської облдержадміністрації 

О. Гаркуша підписав розпорядження про підготовку та проведення 

святкування 150-річчя від дня народження М. Аркаса. Відповідно до 

статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою 

гідного вшанування пам’яті відомого українського історика, композитора і 

громадського діяча та просвітителя Миколи Миколайовича Аркаса період з 

7 січня 2002 р. по 7 січня 2003 р. оголошено «Аркасівським роком на 

Миколаївщині». 

Відповідно зі здобуттям Україною незалежності та становленням 

суверенної історичної науки розквітло й історіописання аркасіани: багато 

написано, надруковано про його багатобічну діяльність і творчість. Однак 

узагальнюючих праць щодо його життєдіяльності та творчості і на 

сьогоднішній день не створено. Зрештою, наступив час узагальнити 

титанічну, комплексну діяльність та творчість видатного українця, що 

слугуватиме ще повнішому і детальнішому пізнанню й осмисленню цієї 

історичної постаті та спадщини, яку залишив М. Аркас наступним 

поколінням українців. 
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Необхідність узагальнити титанічну комплексну діяльність та 

спадщину видатного українця зумовлює актуальність обраної теми, що 

полягає в потребі осмислення історичного вкладу М. Аркаса як у розвиток 

національної культури, так і визвольні змагання українського народу. 

До того ж його вагомий внесок сприяє сучасному національно-

культурному відродженню, державній розбудові України. 

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

Обраний напрям дослідження пов’язаний з розробкою планової наукової 

теми: «Історія Півдня України в модерний та новітній час у контексті 

загальноісторичного розвитку» (державний реєстраційний номер 

0115U004380), що здійснюється кафедрою історії історичного факультету 

Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Тема 

дисертації затверджена вченою радою МНУ ім. В. О. Сухомлинського 

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

інституті науково-технічної інформації за № 0118U006593. 

Об’єктом дослідження є особистість Миколи Миколайовича Аркаса – 

українського історика, композитора, громадсько-політичного діяча. 

Предметом роботи є діяльність М. Аркаса на ниві українського 

національно-культурного відродження. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі опрацювання 

залучених до наукової роботи історичних джерел і здобутків історіографії 

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

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

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

політичному житті суспільства. 

Для її реалізації поставлені наступні дослідницькі завдання: 

- окреслити стан наукового висвітлення теми, специфіку й 

інформативні можливості джерельної бази, методологічну основу 

дослідження; 
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- дослідити родовід Аркасів та виокремити життєпис М. Аркаса; 

- розкрити внесок М. Аркаса у розвиток української історичної 

думки; 

- оцінити внесок М. Аркаса у музичну і літературну творчість; 

- визначити роль педагогічної та громадсько-виховної діяльності 

М. Аркаса у пробудженні людської свідомості й активності; 

- конкретизувати коло питань, які потребують подальшого 

дослідження. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину XIX ст. – 

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

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

смерті – 13 (26) березня 1909 р. Однак основна увага зосереджена нами на 

періоді кінця XIX – початку XX ст., на який припадає культурна, науково-

просвітницька та громадсько-політична діяльність і творчість М. Аркаса. 

Методологічною основою дисертації стали принципи історизму та 

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

застосовані методи: проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, 

системного аналізу, актуалізації. В дисертації знайшли застосування й деякі 

методи суміжних наук: наукової абстракції, багатофакторного аналізу, 

статистичний. 

Наукова новизна отриманих результатів зумовлена метою і 

завданнями, визначеними проблематикою роботи. 

В дослідженні науковою новизною відзначаються наступні положення: 

вперше: 

 залучено до наукового обігу та комплексно проаналізовано значний 

масив документальних матеріалів стосовно родоводу Аркасів, їх внеску 

в історичний поступ Півдня України, що своєю чергою посилює 
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переконання щодо їхнього істотного впливу на духовне і культурне 

життя в Україні взагалі, і в південноукраїнському регіоні зокрема;  

 до наукового обігу введені першоджерела фондів Державного архіву 

Львівської області, на основі опрацювання яких вдалося з’ясувати, що 

М. Аркас був членом Товариства прихильників української літератури і 

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

культурно-просвітницькою інтелігенцією західноукраїнських земель; 

 на основі широкого кола джерел, конкретних і узагальнених даних 

проаналізовано внесок М. Аркаса в розвиток української історичної 

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

виключало як проросійську, так і націоналістичну, у негативному 

розумінні, крайність. Науковий доробок М. Аркаса має 

україноцентричну спрямованість; 

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

засвідчила подальший ґрунтовний розвиток в українській історіографії 

державницького напряму і заклала початок неоромантизму у вітчизняній 

історичній науці; 

дістали подальшого розвитку: 

 глибоко проаналізований життєпис М. Аркаса; 

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

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

пробудженні людської свідомості й активності; 

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

узагальнювальних праць з історії українського народу, суттєво допоміг 

розвиватися самосвідомості нації на терені українського національного 

відродження; 

 аналіз педагогічної складової діяльності М. Аркаса, в якій особливе 

місце займала ідея гармонійного розвитку людини, органічного 
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поєднання розумового, трудового, морального, фізичного і естетичного 

виховання, яке сповідував М. Аркас, намагався втілити в практику своєї 

школи; 

уточнено: 

 відомості та зроблені наукові узагальнення щодо діяльності 

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

діяльності; 

 коло питань, які потребують подальшого дослідження. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що нагромаджений 

у праці фактаж, теоретичні положення, висновки, узагальнення і 

рекомендації, які вона містить, розширюють наукові знання про спадок 

М. Аркаса як складову вітчизняної історії та культури, можуть бути 

використані під час написання узагальнювальних і спеціальних праць з 

історії України та Миколаївщини, історії просвітницького руху, музики та 

літератури, навчальних посібників, історико-краєзнавчих досліджень, 

видання збірників документів та матеріалів, при підготовці лекцій, 

навчальних курсів, у практичних і семінарських заняттях. Ретроспективний 

погляд на культурну, науково-просвітницьку та громадсько-політичну 

діяльність і творчість М. Аркаса надасть можливість більш об’єктивно 

оцінити ті складні суспільно-політичні процеси, які відбуваються в житті 

сучасної України. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданні кафедри історії Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 12 від 04.04 2019 р.). 

Окремі положення наукового пошуку знайшли відображення у 

доповідях та виступах дисертантки на науково-практичній конференції 

(м. Миколаїв, 18 травня 2009 р.), на ІІІ-й Міжнародній науково-практичній 

конференції «Аркасівські читання» (26–27 квітня 2013 р.), ІV-й Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Аркасівські читання» (11–12 квітня 

2014 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладені у 

5 наукових статтях у виданнях, що внесені до переліку наукових фахових 

видань України, з яких 2 статті у виданнях, які паралельно включені до 

міжнародних наукометричних баз. Ще 7 наукових публікацій додатково 

відображають результати дослідження. Також близького до теми дисертації у 

співавторстві з науковим керівником є видана монографія (7,9 д. а.) 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданням 

дослідження. Робота складається з анотації, вступу, переліку умовних 

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

джерел, списку опублікованих праць за темою дисертації. Загальний обсяг 

дисертації становить 263 сторінок, з яких основного тексту роботи – 

179 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА І МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Стан наукової розробки теми 

 

Аркасіана складає цілий пласт наукової та науково-популярної 

літератури, адже родовід Аркасів представлений цілим рядом непересічних 

особистостей, які залишили свій слід в історії української нації. Вона 

залишається достатньо актуальною і дотепер, де особливе місце по праву 

належить Миколі Миколайовичу Аркасу – синові адмірала та історика 

Миколи Андріасовича грецького походження та уродженки Чигиринщини 

Софії Петрівни Богданович. Усе, пов’язане з видатним істориком, 

композитором і громадським діячем, допомагає більше і всебічно зрозуміти і 

усвідомити його світоглядні позиції, збагнути повноту таланту земляка, 

об’єктивно визначити його роль і місце у тогочасному суспільстві, водночас 

– значення для сучасної української нації та подальшої розбудови 

Української держави. 

Важливе питання дослідження наявної історіографічної традиції 

конкретизовано нами за визначеними напрямками творчості і діяльності 

М. Аркаса та систематизовано за проблемно-хронологічним принципом. Це 

зумовлено необхідністю систематизації всього наявного наративу, 

визначення кола проблем, які не знайшли достатнього вивчення в літературі 

або їх дослідження сфальсифіковано та окреслення нових оцінок бачення 

проблеми на сучасному етапі розвитку історичної науки. 

Історіографічна традиція поділена нами за проблемно-хронологічним 

принципом на дорадянську, радянську, діаспорну та сучасну вітчизняну.  
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Одні з перших нарисів про діяльність М. Аркаса з’явилися ще за його 

життя і були присвячені виходу в світ його «Історії України-Русі». Так, 

В. Липинський критично охарактеризував популярну працю М. Аркаса [1]. 

Достатньо негативно оцінив доробок М. Аркаса М. Грушевський [2]. Після 

появи другого видання книги у журналі «Дніпрові хвилі» поміщено рецензію, 

в якій наголошувалося, що воно було не настільки популярним, як перше [3]. 

У некролозі авторства П. Недолі «Спогади про М. М. Аркаса» в газеті 

«Рада» від 13 березня 1909 р. з приводу роковин його смерті [4], небіжчик 

згадується як відданий патріот України, наролюбець, що піклувався до 

останнього подиху за українські справи, поважаний колегами наставник, які 

називали його «нашим батьком». 

Побіжні зауваження про Аркаса зустрічаються у виданні 

В. П. Семенова-Тянь-Шанського «Россия. Полное географическое описание 

нашего отечества. Настольная и дорожняя книга», присвяченій так званій 

Новороссії і Криму. Зокрема М. Аркас згадується як поміщик сіл 

Христофорівки та Богданівки [5, с. 597, 601]. 

В критико-біографічному словнику російських письменників і вчених 

авторства С. Венгерова міститься замітка про М. М. Аркаса як «малороса», 

драматурга і історика [6, с. 30]. 

В умовах української революції науковці знову звернулися до 

проблеми діяльності М. Аркаса. В. Біднов, оцінюючи працю М. Аркаса у 

«Просвіті» та на композиторській ниві, називає його «видатним українським 

діячем Херсонщини» [7]. Дослідник детально аналізує критичні зауваження 

В. Липинського та М. Грушевського і висловлює свою думку щодо твору 

М. Аркаса, наполягаючи на тому, що автор «зробив велику послугу нашому 

національному рухові» [8]. 

Зі встановленням радянської влади на початку 1920-х рр. на території 

підрадянської України ім’я М. Аркаса було піддане забуттю. Однак у 

діаспорній українській історіографії про нього продовжували писати. 
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Вагомою знахідкою в історіографії Аркасіани є мемуарні спогади його 

двоюрідного брата, відомого адвоката, судового оратора, письменника, поета 

і суспільного діяча М. Карабчевського «Что глаза мои видели в детстве». В 

своїх спогадах автор зобразив життя родини Богдановичів та Аркасів, своє 

дитинство в Миколаєві очима дитини [9]. 

Важливими є коментарі Д. Дорошенка стосовно «Історії України-Русі». 

Історик констатує, що вона «розійшлася по найглухіших кутках України, 

несучи з собою зерна національної свідомості» [10]. Д. Антонович звернувся 

до композиторської творчості М. Аркаса, наголошуючи на цінності його 

опери «Катерина» у контексті української оперної творчості [11]. 

З нагоди 20-ї річниці з дня смерті М. Аркаса в літературно-науковому 

віснику виходить стаття П. Зленка «Микола Аркас», в якій автор розкриває 

особистість М. Аркаса через призму його походження, родини, громадських 

та наукових заслуг [12]. 

Специфічними та у той же час важливими джерелами для розуміння 

місця М. Аркаса в українському історичному процесі є рецензії його 

сучасників, серед яких чимало відомих і визначних діячів історико-

культурного життя України: Д. Дорошенко, С. Томашівський, 

Ф. Красицький, В. Доманицький, В. Піснячевський, Б. Барвінський. Рецензії 

подано на шпальтах періодичних видань «Діло», «Рада», «Николаевский 

курьер», «Киевские вести», «Руслан», «Літературно-науковий вісник» [13]. 

Ці рецензії відображають оцінку сучасників творчості М. Аркаса та є 

об’єктивними, незаангажованими першоджерелами. 

В радянський період ім’я М. М. Аркаса офіційно практично 

замовчувалося або, як мінімум, перекручувалася інформація про нього та 

його творчість. Втім, деяким авторам вдалося пробитися крізь завісу 

мовчання. Відомий миколаївський краєзнавець Ф. Камінський був особисто 

знайомий із родиною Аркасів, він є автором багатьох спогадів про М. Аркаса, 

його дружину, дітей. З 1920 по 1929 рр. працював охоронцем, завідувачем 
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секції, директором Миколаївського історико-археологічного музею. 

Тривалий час листувався, зустрічався із київським музикознавцем 

Л. Кауфманом, передав йому та в деякі столичні музеї та архіви чимало 

матеріалів, прямо причетних до М. Аркаса, і взагалі до Аркасіани. 

Ф. Камінському належить авторство надрукованого матеріалу про 

епістолярний спадок М. Аркаса [14]. Ця публікація згодом у свою чергу стала 

предметом вивчення рядом провідних вчених-істориків і літературознавців. 

Приміром, до цього вдавався професор В. Сарбей у своїх досить розлогих 

передмовах до книги М. Аркаса «Історія України-Русі» в 1990 і 1991 рр. 

(Київ: «Вища школа») і в 1994 р. (Одеса: «Маяк»). Ф. Камінського декілька 

разів заарештовували. У 1929–1954 рр. він був в’язнем концтаборів, а після 

звільнення перебував під постійним наглядом до своєї смерті. 

М. Лагута, колишній учитель української мови і літератури, затим 

викладач інституту народної освіти (тепер МНУ ім. В. О. Сухомлинського), 

став його секретарем наукового товариства імені Миколи Аркаса при ВУАН 

у березні 1923 р. Крім іншої краєзнавчої тематики, у якій завжди знаходилося 

місце й Аркасіані, публікував також окремі нариси про М. Аркаса. Проте 

тричі заарештовувався, йому інкримінували належність до «Спілки 

визволення України», зв’язки з польською розвідкою, а найбільшим 

злочином вважали заняття краєзнавством, від якого було рукою подати до 

«українського буржуазного націоналізму». Зрештою, після третього арешту 

15 листопада 1937 р. сумнозвісна «трійка» винесла М. Лагуті смертельний 

вирок, що відразу був виконаний [15, с. 72–75]. 

Не зважаючи на замовчування діяльності і впливу М. Аркаса на 

українську історію і культуру на батьківщині, українська еміграція натомість 

не забувала про нього. Згадки про М. Аркаса знаходимо у виданнях 

Б. Романенчука [16, с. 149], М. Семчишина [17, с. 50–51, 343], В. Кубійовича 

[18, с. 58] та ін.  
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У 1936 р. в пропам’ятній книзі, виданій в Нью-Джерсі з нагоди 

сорокалітнього ювілею Українського Народного Союзу, Т. Каськів 

повідомив, що оперу «Катерина» М. Аркаса вперше поставили у США, вона 

була надзвичайно популярною і мала неабиякий успіх серед емігрантів з 

України [19, с. 430].  

В малій українській музичній енциклопедії в опрацюванні 

О. Залеського вміщено короткі відомості про М. Аркаса [20, с. 10]. На 

шпальтах журналу «Наше життя», видавництвом якого займалася організація 

«Союз Українок Америки», теж з’являлися опосередковані згадки про 

«Історію України-Русі» і музичні досягнення М. Аркаса [21].  

Не можна залишити поза увагою серію статей, опублікованих в 

лондонському суспільно-політичному і науково-літературному місячнику 

«Визвольний шлях» онуком М. Аркаса Миколою Аркасом-молодшим, що є 

цінними джерелами з маловідомими і деякими незнаними фактами з життя 

відомого громадського діяча, фольклориста, композитора, поета, історика і 

благодійника М. Аркаса. Задачею онука постало передання об’єктивного 

образу М. Аркаса з позитивними і негативними рисами його характеру. В 

споминах Аркаса-молодшого Микола Миколайович постає насамперед як 

поважаний голова родини, авторитетна та інтелігентна людина в очах селян і 

міської спільноти, еталоном поведінки, небайдужим до чужих бід і 

негараздів, і, звичайно ж, палким прихильником української справи. Вміщена 

інформація суб’єктивних оповідних пам’яток істотно доповнює біографічні 

дані, допомагає створити повніший, більш рельєфний портрет М. Аркаса на 

тлі сімейного і суспільного життя. Дані джерела показують його насамперед 

як просту і добру людину, позбавленого будь-якої зверхності і погорди, 

незважаючи на своє походження [22]. На шпальтах журналу «Визвольний 

шлях» онук М. Аркаса друкує уривки з «Родинної хроніки», над якою багато 

працював в еміграції і планував навіть видати її окремим виданням [23], а 
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також спогади про М. М. Аркаса, що є дуже цінними історіографічними 

джерелами [24]. 

Протягом нетривкої хрущовської відлиги у 1958 р. побачила світ 

монографія Л. Кауфмана «М. М. Аркас. Нарис про життя і творчість» – 

перша праця, що відкрила ім’я М. Аркаса, майже невідомого тогочасному 

українському радянському широкому загалу [25]. Рецензію на монографію, 

що вийшла роком пізніше, береться писати О. Новицький, він вважає цілком 

позитивним дослідження Л. Кауфмана і висловлює побажання, аби автор не 

зупинявся на досягнутому і дослідив більш детально зацікавленість 

М. Аркаса обробкою народних пісень та його роботою над «Історією 

України-Русі» [26]. 

До 50-річчя з дня смерті М. Аркаса, в 1959 р. в газеті «Радянська 

культура» виходить стаття музикознавця Н. Андрієвської, в якій авторка 

розглядає досягнення М. Аркаса на музичній ниві [27]. 

Однак в комуністичні часи його діяння і заслуги були знівельовані і 

знецінені. Радянська енциклопедія історії України в 13-ти рядках зазначає, 

що на «Історії України-Русі» нібито позначився вплив буржуазно-

націоналістичних концепцій [28, с. 72]. Українська радянська енциклопедія 

теж доволі примітивно і однобічно відізвалася про Аркаса [29, с. 246]. А 

автори «Історії міст і сіл Української РСР. Миколаївська область» обох 

видань (1971 і 1981 рр.) взагалі оминули всю діяльність М. Аркаса, окрім 

побіжних ремінісценцій щодо його опери «Катерина» [30, с. 28; 31, с. 89, 

102]. 

Публікації в Миколаївській обласній періодичній пресі 50-80-х років 

ХХ ст. висвітлили М. Аркаса в очах суспільства, зокрема, як композитора і 

культурно-просвітницького діяча [32]. В 1969 р. зусиллями студентів 

музично-педагогічного факультету педінституту імені В. Бєлінського 

Є. Балицькою, М. Фортус, В. Ткач організовано виставку, на якій 

експонувалися історичні матеріали і особисті речі композитора [33]. 
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У фундаментальній енциклопедичній праці з питань художньої 

літератури («Українська літературна енциклопедія») також знайшлося 

незначне місце для оцінки діяльності М. Аркаса як композитора і культурно-

освітнього діяча [34, с. 86–87]. Поставили читачів в роздуми кілька рядків 

про цю книгу найповнішого нарису про М. Аркаса, вміщеного у книзі 

В. Карпенка. В ній М. Аркас буцім-то заліз у непролазні нетрі українського 

буржуазного націоналізму, книга написана «багато в чому з ліберально-

буржуазних позицій» [35, с. 164–165]. До надрукованого в цей час можна 

додати також публікацію Ф. Камінського про листування Лесі Українки з 

М. Аркасом [36]. 

У довіднику В. Ліфанова і В. Мілющенко «Николаев 1789–1989. 

Страницы истории» М. Аркас згадується як російський історик, етнограф і 

композитор [37, с. 28]. В короткому оперному довіднику А. Гопезунда про 

нього згадують як про композитора соціальної драми [38, с. 120]. 

Загальновідомі зміни в суспільно-політичному житті, перебудова, 

демократизація і гласність дали можливість науковцям без упереджень і 

тенденційності об’єктивно реконструювати відомості про М. Аркаса, аби 

вони відповідали вимогам української історичної науки. З’являється 

можливість ближче ознайомитися зі спадком М. Аркаса і повною мірою 

оцінити його талановитість в сфері історії, музики, організаторських 

здібностей. Це і була та сама точка відліку для альтернативних поглядів, які 

виходили далеко за межі російськоцентричної схеми історії України.  

Перше слово взяв відомий миколаївський письменник і поет, а згодом – 

лауреат премії імені М. Аркаса В. Бойченко у статті «Вшануймо Аркаса!» 

[39]. Своєчасний наголос на постаті М. Аркаса зробили професори В. Сарбей 

та В. Іванов у своїх доповідях на ІV Республіканській науковій конференції з 

приводу 200-річчя Миколаєва [40]. 27 жовтня 1990 р. в Миколаївській 

обласній газеті «Південна правда» вийшла стаття миколаївської дослідниці 

О. Полухіної «М. М. Аркас: музика і історія» [41]. 
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Того ж 1990 р. виходить з друку «Історія України-Русі» М. М. Аркаса з 

передмовою доктора історичних наук, професора Інституту історії України 

НАН України В. Сарбея, у якій життя і творчість М. М. Аркаса розглянуто 

більш розгорнуто і повніше [42]. Це видання дослідниця О. Полухіна назвала 

«результатом сучасної перебудови» [43]. 

Демонтаж Радянського Союзу та виникнення незалежної України і 

відповідно вільної української історичної науки спричинив значне 

пожвавлення інтересу дослідників до різноманітних наукових пошуків, в 

тому числі в галузі регіоналістики, біографістики і просопографії. 

Проголошення Україною незалежності 24 серпня 1991 р. суттєво покращило 

ситуацію, дослідники отримали спроможність працювати в архівах. 

Черговим ступенем до визнання імені М. Аркаса було святкування 27 жовтня 

1992 р. 140-річчя від дня його народження і відкриття пам’ятного знаку. 

Наприкінці 1992 р. вперше відбулася обласна науково-практична 

конференція «Біля джерел духовності», присвячена 140-й річниці від дня 

народження М. Аркаса, у якій брали участь науковці з Києва, Херсона, 

Чернігова та інших міст України. Окремим виданням опубліковані тези 

доповідей 40 дослідників. Того ж дня у місцевому театрі, де вперше в 

Миколаєві у 1900 р. представлено оперу «Катерину» М. Аркаса, відбувся 

ювілейний вечір [44]. 

В 1990-х роках відбувається значне пожвавлення інтересу до постаті 

М. Аркаса в миколаївських і взагалі українських дослідників, серед яких 

значне місце займають миколаївські автори В. Бойченко [45], В. Жадько [46], 

В. Коваленко [47], В. Кондрашов [48], Д. Кремінь [49], О. Макаренко [50], 

Б. Николин [51], О. Шевчук [52]. 

У 1991 р. на основі історичних студій М. Аркаса у Львові видана книга 

«Козацькі ватажки та гетьмани України» за упорядкування Я. Мельничука та 

Б. Карабіна [53]. В тому ж 1992 р. в енциклопедичному довіднику «Митці 
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України» розміщено фрагмент інформації про Аркасів – батька і сина [54, 

c. 31]. 

З 1992 р. кафедрою українознавства Миколаївського державного 

університету під керівництвом доцента Л. Цимбал, професора В. Шкварця 

проведено дослідження комплексної теми «Миколаївська «Просвіта» (1907–

1912)», у її рамках опубліковані десятки статей та інших матеріалів [55]. 

20–21 грудня 1993 р. з ініціативи активних студентів І. Гайвановича і 

В. Кіпіані у Миколаєві відбулася Всеукраїнська студентська наукова 

конференція «Аркасівські читання», яка не була обмежена лише 

аркасівською тематикою, а й присвячена проблемам культури, історії та 

етнографії Півдня України. Цей захід всеукраїнської ваги був своєрідним 

знаком пошани видатному земляку. Дослідники В. Величко, О. В. Спінул, Л. 

Савчук, Л. В. Айзікова проаналізували деякі аспекти бачення Аркасом 

періодизації історії України і його наукові напрацювання, просвітницьку 

діяльність і фольклористичну спадщину М. Аркаса [56]. Ясна річ, треба 

зважати, що дослідники мають особисті кінцеві висновки своїх напрацювань, 

персональні наукові методи досліджень, власні сталі точки зору на деякі 

питання в галузі досліджень Аркасіани. Проте всі вони одностайно 

засвідчують М. Аркаса як палкого прихильника української справи, щирого 

патріота України, людину з колосальною енергією та організаційними 

талантами. Напрацювання Миколи Миколайовича в історичній, музичній, 

літературній, громадській і просвітницькій сферах його діяльності служать 

яскравим підтвердженням цієї заслуженої колективної думки. 

Матеріли про громадську діяльність М. Аркаса все частіше з’являються 

в довідниках з історії України, нарисах [57]. Науковці В. Сарбей [58], 

Т. Березовська [59], О. Полухіна [60] вивчали походження роду Аркасів. За 

редакцією О. Полухіної в 1993 р. опублікована родина хроніка Миколи 

Аркаса-молодшого (онука) [61]. 
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Проблематику досліджень родини М. Аркаса розглядав миколаївський 

письменник В. Бойченко [62]. Висвітлювалася і популяризувалася творча 

спадщина М. М. Аркаса на сторінках газети Миколаївської обласної 

державної адміністрації і обласної Ради «Рідне Прибужжя». Так, починаючи 

з 1993 р., газета вела рубрику «А мова – як море…», яка не забувала про 

М. М. Аркаса. Слід зазначити, що саме «Рідне Прибужжя» першою в Україні 

опублікувала статтю киянина, доктора історичних наук, професора В. Сарбея 

і кандидатки історичних наук, доцентки Г. Курас «А була поема…» про 

ненадруковану поему М. Аркаса «Гетьман Пилип Орлик» та саму поему [63]. 

Науковий співробітник Миколаївського державного краєзнавчого 

музею, старший викладач Миколаївської державної аграрної академії 

Т. Березовська опублікувала розвідку «Аркас: доля знаменної родини», в якій 

висвітлила останні роки життя дружини Аркаса – Ольги Іванівни Шишкіної 

та її дітей: Оксани, Петра та Миколи. Описала вона і подальшу долю 

М. Аркаса–онука [64]. 

Багато зусиль для висвітлення діяльності М. Аркаса доклав історик, 

доктор історичних наук В. Ульяновський. Науковець дослідив невидані до 

цього часу листи М Аркаса, що зберігаються в Інституті рукопису ЦНБ 

ім. В. Вернадського НАН України і опублікував архівні документи. На думку 

дослідника, в листуванні М. Аркас «пропагував національну історію, був 

меценатом і матеріально підтримував усіх, хто працював на користь 

української справи, всією своєю діяльністю збуджував і підносив 

національну самосвідомість народу та підкреслював значення українства у 

світі» [65, с. 45]. В своїй статті «Українська справа в житті Миколи Аркаса» 

В. Ульяновський дослідив зародження, розвиток і реалізацію української 

національної ідеї в діяльності і творчості М. Аркаса та дійшов висновку, що 

національна ідея «пронизувала значну частину його життя і всю його свідому 

діяльність» [66, с. 13]. 
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В нових історичних умовах у 1994 р. обласне управління культури 

облдержадміністрації на пропозиції громадськості, обласної газети 

«Південна правда» організувало і провело на Миколаївщині дні пам’яті 

М. Аркаса. Створено журі, яке присудило премію імені видатного земляка 

групі провідних діячів культури та мистецтв Прибузького краю [67]. 

Згадується музичний доробок М. Аркаса у енциклопедії «Мистецтво 

України», що вийшла у 1995 р. [68, c. 79].  

Інформація про М. Аркаса починає з’являтися в роботах миколаївських 

дослідників – в «Історії України в особах», частина перша, за редакцією 

В. Шкварця, в «Короткому словнику з історії України», в книгах «Корифеї 

української науки. Нариси про видатних діячів науки і техніки» за редакцією 

В. Шкварця, в «Історії держави та права України» В. Шкварця та М. Шитюка 

[69]. Все це, звісно, сприяло конструюванню майбутніх інтересів дослідників 

до цієї постаті. 

Перевидання в 1993–1994 рр. «Історії України-Русі» М. М. Аркаса в 

Києві та Одесі, передмову до останньої написав доктор історичних наук, 

професор Інституту історії України НАН України В. Г. Сарбей взагалі є 

знаковою подією в науковому середовищі. Книга має вагомий успіх і стає в 

нагоді всім, хто цікавиться історією [70]. 

На початку 1995 р. у Миколаєві відбулась Перша обласна наукова 

краєзнавча конференція «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження». 

Починаючи з цього року, вона відбувається через кожні два роки. На І-й 

конференції заслухані доповіді, зокрема, Л. Цимбал про Миколаївську 

«Просвіту» в 1907 р., Л. Цимбал і О. Омельченко про благодійність як один з 

напрямів діяльності Миколаївської «Просвіти» в 1907–1920 рр. У 1996 р. 

виходить навчальний посібник для учнів 7–11 класів загальноосвітніх шкіл І-

ІІ ст. «Історія Миколаївщини» авторства І. Павлика, П. Тригуба, О. Білюка, в 

якому вміщена стисла інформація про М. Аркаса [71]. 
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В 1997 р. на ІІ-й Миколаївській обласній краєзнавчій конференції з 

аркасової проблематики виступили Т. Березовська, Н. Ревенко, Л. Цимбал 

[72]. Результати пошуків зазначених науковців засвідчують М. Аркаса як 

чільну постать української історії та культури. 

Восени 1997 р. видається книга «Шануючи пам’ять патріота України. 

Документи і матеріали про життя і діяльність М. М. Аркаса». При її 

написанні задіяно масив документів з фондів 206, 468 Державного архіву 

Миколаївської області. Автори видання під головуванням В. Шкварця 

висвітлили тогочасну історіографію спадщини М. Аркаса, листування з 

відомими діячами України, музичну сторону його життя. Прикро, що тираж 

книги був досить обмежений (лише 100 примірників), що відразу поставило 

її в ряд бібліографічних рідкостей [73, с. 44–45]. 

Аркасіана все більш стає популярною серед миколаївських місцевих 

науковців. О. Добровольський в своїй праці «Крізь тисячоліття. Історія 

Миколаївщини в топонімах» не оминає своєю увагою родину Аркасів, 

наводить приклади топонімів, які М. Аркас використовував у своїй «Історії 

України-Русі» [74, с. 48, 88]. 

II-а міжвузівська наукова конференція «М. М. Аркас: погляд з 

сьогодення» з нагоди 145-річчя від дня народження М. Аркаса відбулася 24–

25 березня 1998 р. в рамках всеукраїнської акції «Передаймо нащадкам наш 

скарб – рідну мову», організовану за розпорядженням Президента України та 

ініціативою Державного комітету України у справах національностей та 

міграції, Всеукраїнського товариства «Просвіта» та Світової федерації 

українських жіночих організацій. В її матеріалах було опубліковано 

документи з фондів Державного архіву Миколаївської області та приватних 

колекцій [75, с. 4]. Діяльність М. Аркаса зі громадсько-просвітницької 

проблеми висвітлив Л. Ржепецький – за матеріалами бібліотечних архівів і 

Державного архіву Миколаївської області [76]. 
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Велика роль у дослідженнях творчості і діяльності М. М. Аркаса 

належить доктору історичних наук, професору В. Шкварцю [77]. На базі 

Миколаївського навчально-наукового центру Одеського національного 

університету ім. І. І. Мечникова проводилася регіональна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми історії та культури України» (27 травня 

2000 р.), на якій В. Шкварець доповів про проблеми української національної 

ідеї та культури в «Історії України-Русі М. Аркаса [78]. Він же доповідав про 

освітньо-виховний ідеал М. Аркаса на Міжнародній науковій конференції в 

Чернівецькому національному університеті імені Ю. А. Федьковича 5–6 

жовтня 2000 р. [79]. Втім розвідки миколаївського дослідника мають 

фрагментарний характер. 

Спеціально до 150-річчя від дня народження видатного діяча 

Миколаївщини керівництво Миколаївського обласного об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» в особі М. Загороднього, В. Бойченка 

та інших приклали суттєвих старань, аби налагодити функціонування  газети 

«Аркасівська вулиця», яка згодом стала осередком дослідження і 

пропагування знань про неймовірно багату спадщину М. Аркаса. Вже в 

листопаді 2000 р. виходить її перший номер. В зв’язку з недостатнім 

фінансовим забезпеченням далі вона виходила з перервами. 

У 2002 р. вийшла перша в українській історіографії монографія доктора 

історичних наук В. Шкварця «М. М. Аркас: життя, творчість, діяльність». 

Автор вперше у вітчизняній історіографії комплексно, цілісно і всебічно 

висвітлив життя, творчість, громадську діяльності Миколи Миколайовича 

Аркаса – патріота України, визначного українського композитора, історика, 

поета, етнографа і фольклориста, фундатора і першого голови Миколаївської 

«Просвіти». У шести розділах монографії – огляд історіографічної спадщини 

М. Аркаса, його життєвий шлях, музична творчість, історична спадщина, 

літературно-поетична творчість, громадська діяльність, зокрема заснування 

товариства «Просвіта» у Миколаєві та керівництво нею. Це – перша 
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монографія, що стосувалася життєвого шляху та надзвичайної активності 

М. Аркаса [80]. Роком пізніше виходить рецензія П. Соболя, який вважає 

монографію В. Шкварця «знаменною подією «Аркасівського року» та 

відзначив значний особистий доробок автора в Аркасіані за більш ніж 

десятиріччя копіткої пошукової дослідницької роботи та широку джерельну 

базу, в тому числі введення до наукового обігу великої кількості архівних 

джерел [81]. 

У 2000 р. побачило світ науково-художнє видання «Благословенне 

Святим Миколаєм» авторства доктора філософії, професора, письменника і 

краєзнавця В. Жадька, в якому був розміщений життєпис М. Аркаса, робота 

над яким тривала протягом 1974–1990 рр. [82]. За вагомий доробок 

В. Жадька, присвячений постаті М. Аркаса, йому присуджено обласну 

культурологічну премію імені М. М. Аркаса у 2002 р. В історичному 

календарі Миколаївщини «Узбереги Божої ріки» його авторства постать 

Миколи Аркаса також не обділена увагою [83]. На отриманих результатах 

письменник не полишив своїх пошуків, трансформувавши віднайдені 

фактологічні та документальні матеріали у романі «Грек з душею українця», 

що був надрукований у 2003 р. Його важливим аспектом виступає музична 

творчість М. Аркаса [84]. У 2008 р. письменник завершує аркасівську 

біографіку в двотомному виданні «Микола Аркас». Слід зауважити, що 

роман можна співставити з науковою працею, на його серйозність вказує 

кількість посилань (їх у творі понад 450), як правило, це не оприлюднені до 

В. Жадька матеріали архівних джерел [85]. Аналізуючи історико-біографічні 

повісті та романи-пошуки В. Жадька, Л. Старовойт акцентовано зазначає, що 

проза В. Жадька, створена на межі літератури, публіцистики, наукових студій 

і документалістики, є вдалим поєднанням науково-аналітичного підходу в 

осмисленні матеріалу з художнім. Загалом, на її думку, В. Жадько «зібрав і 

опрацював найрізноманітніші документальні, мемуарні, наукові джерела, 

проаналізував, зіставив їх, за внутрішньою логікою розвитку реставрував 
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події, факти, пов’язані з життям і різнобічною науковою, літературною, 

культурно-просвітницькою діяльністю М. Аркаса. У разі відсутності 

достовірних історичних фактів розвинув власні версії думок, мотивацій, 

рішень, які міг приймати Микола Аркас. У художньо-документальних творах 

В. Жадька комплексно осмислено різнобічні грані творчої реалізації 

М. Аркаса, спрямовані на розбудову українського національного буття, що 

стало своєрідною компенсацією відсутності достовірних даних про приватне 

життя персонажа» [86, с. 260]. 

Ім’я М. Аркаса все частіше потрапляє до сторінок українських 

енциклопедій та довідників [87], енциклопедична довідка з’являється у 

довідниково-аналітичній праці «Енциклопедія освіти» за редакцією 

В. Г. Кременя [88]. Проблемою українського державотворення у спадщині 

М. Аркаса займалася миколаївська дослідниця В. Андріяш. У своїх статтях 

вона торкалася творчих напрацювань, суспільно-політичних і 

державотворчих поглядів М. Аркаса [89]. 

В збірнику матеріалів IV Миколаївської обласної краєзнавчої 

конференції 2002 р. дослідники В. Шкварець, Л. Чайковська, А. Кузьмін, 

І. Корнацький, А. Сацкий, Г. Васильєва, А. Мірян, К. Чорна порушують 

питання про значення життя і діяльності М. Аркаса для історії, музичного 

мистецтва і громадського функціонування України, а також його творчий 

внесок до скарбниці національної культури та гідного вшанування його 

пам’яті [90]. 

У 2003 р. публікується документально-публіцистичний роман 

визначного українського письменника з покоління шістдесятників, лауреата 

Національної премії імені Т. Г. Шевченка В. Г. Дрозда «Сто літ любові. 

Портрет родини на тлі епохи». Вагоме місце в романі автор приділяє 

особистості М. М. Аркаса, родині Аркасів і життю її нащадків в еміграції 

[91]. У цьому романі важливі історичні події висвітлюються крізь призму 

сприйняття безпосередніх учасників і свідків зображуваних подій та їх 
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нащадків, що пронесли крізь десятиліття «батьківський спадок». На жаль, ця 

праця була останньою для автора, під час публікації роману в журналі 

«Вітчизна» письменник пішов з життя [92]. Праця базується більшою мірою 

на спогадах і збережених листах. Матеріалами слугують не лише історичні 

архіви, але й особисті листи родини Чопівських-Аркасів-Клепачівських-

Фещенків, щоденникові записи очевидців і свідків. Як зазначає дослідниця 

О. Січкар, історико-біографічний роман «Сто літ любові» характеризується 

правдивим викладом матеріалу, підтвердженим документально. Художньо 

обробивши дані, письменник подав яскраві історичні картини, підтверджені 

великою кількістю положень, що дозволяє сприймати роман, як своєрідний 

історичний документ [93, с. 207]. 

У 2003 р. вийшов краєзнавчий альманах до 150-річчя з дня народження 

М. Аркаса, на сторінках якого дослідники представили свої напрацювання в 

межах теми «Спадщина родини Аркасів» [94]. 

До 150-річчя від дня народження М.  Аркаса Миколаївський 

український академічний театр драми і комедії відновлює в своєму 

репертуарі оперу «Катерина». З цього часу і донині цей витвір музичного 

мистецтва не вибуває з переліку вистав театру, і, що примітно, користується 

увагою його відвідувачів. Артистам досить вдало вдається передати всю 

велич і лірику опери, культ материнства і апофеоз жіночого кохання. Досить 

цікавим є те, що завдяки дебютній постановці опери «Катерина» 

Миколаївський український театр драми і комедії отримав статус 

академічного. Слід зазначити, що музичний твір М. Аркаса має успіх і в 

Одеському оперному театрі. Опера зайняла перше місце в огляді спектаклів 

українських театрів, присвячених 175-річчю Т. Г. Шевченка. 

На думку Т. Березовської, «просопографічний спосіб частково, завдяки 

своїй універсальності, усуває методологічну прогалину у створенні 

історичної біографії Аркасів [95, с. 49]. Згодом її дослідження 

трансформувались в першу кандидатську «Рід Аркасів: просопографічний 
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портрет на історичному тлі доби» [96] і видання монографії «Історичний 

портрет роду Аркасів» [97]. Як зазначила О. Полухіна у своїй рецензії на 

дисертаційне дослідження Т. Березовської, остання внесла великий внесок у 

впорядкування джерельної бази Аркасіани [98, с. 83]. Також Т. Березовська в 

своїх публікаціях, за допомогою архівних матеріалів висвітлила подробиці 

приватного і публічного життя, діяльності та заслуг М. Аркаса [99]. 

У 2004 р. викладач Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили В. Андріяш захистила кандидатську дисертацію з проблеми: 

«Життя, діяльність і творчість М. М. Аркаса, його внесок у суспільно-

політичне життя України», виконану у політологічному спрямуванні, при 

цьому велику увагу дослідниця приділяє ролі державницьких поглядів 

М. Аркаса [100]. 

Педагогічними аспектами книги М. Аркаса «Історія України-Русі» 

займалася дослідниця Н. Шарата. Вона досліджувала провідні ідеї 

педагогічної концепції М. Аркаса, зокрема спрямованість на розвиток 

особистості в усіх виявах, єдність навчання та виховання, гуманізм, 

демократизм у галузі освіти, громадянську спрямованість освіти [101, с. 170]. 

У 2009 р. Н. Шарата захищає кандидатську дисертацію «Педагогічні ідеї та 

громадсько-просвітницька діяльність М. М. Аркаса» [102]. У 2008 р. 

захищена ще одна кандидатська дисертація з аркасівської тематики: 

«Громадська діяльність Миколи Аркаса» дослідником В. П. Гриценком [103]. 

Науковий співробітник Інституту української археографії та 

джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України І. Старовойтенко 

достатньо повно і всебічно дослідила листування М. Аркаса з редактором 

його книги «Історія України-Русі» В. Доманицьким. На її слушну думку, 

«Історія України-Русі» М. Аркаса це – «духовна їжа для українських 

неофітів, поклала цеглину у фундамент, на якому відбудовувалася 

національна свідомість багатомільйонного народу» [104, с. 515]. Її перу 

належить наукова розвідка щодо систематизації і дослідження комплексу 
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рецензій і відгуків на «Історію України-Русі» М. Аркаса [105, с. 102]. У 

2009 р. в Києві виходить її книга «Історія України-Русі» у листуванні 

Миколи Аркаса з Василем Доманицьким. 1906–1909 роки», зі вступом, 

коментарями і упорядкуванням. В книзі вперше друкується корпус взаємного 

листування М. Аркаса з редактором його «Історії України-Русі» 

літературознавцем і публіцистом В. Доманицьким. Як вказує авторка, ця 

книга вміщує в себе 61 одиницю епістолярних джерел, охоплює 1906–

1909 рр. та є непересічним джерелом для відтворення історії першого 

видання праці, а також підготовчих заходів щодо 2-го видання. Авторка 

поділяє запропонований корпус епістолярію на два тематичні блоки: 1) з 

початку 1907 – до початку 1908 рр., в якому обговорюються проблеми, що 

стосувалися першого видання «Історії» та 2) з квітня до грудня 1908 р., де 

обговорюються перші друковані відгуки на «Історію» [106, с. 4, 27]. У 

наявних в ній листах відображено вся складність видавничого процесу, 

видання «Історії України-Русі», схвальні і критичні відгуки про неї, 

15 рецензій, конструктивну і неконструктивну критику, намір автора і 

редактора щодо перевидання «Історії». Авторці вдалося надрукувати 

листування М. Аркаса і В. Доманицького в хронологічному порядку, що 

значно полегшує сприйняття і засвоєння інформації. Наявний в книзі 

епістолярій допомогає з’ясувати дискусійні питання, що точаться навколо 

аркасової «Історії». В її статті «Історія України-Русі» М. Аркаса у світлі 

відгуків та рецензій початку XX ст.» систематизовано і досліджено комплекс 

рецензій та відгуків на «Історію України-Русі» М. Аркаса. Її авторами були 

як історики (М. Грушевський, В. Липинський, С. Томашівський, 

Д. Дорошенко, В. Барвінський), так і інші публіцисти. Рецензії були 

опубліковані в газетах «Діло», «Рада», «Руслан», «Киевские ведомости», 

«Николаевский курьер» та «Літературно-науковому віснику». В них 

відбилися різні оцінки зазначеної праці, від позитивних, з окремими 
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зауваженнями, до відверто негативних, висловлених науковою критикою в 

особі М. Грушевського [107, с. 103]. 

Дискусії, що точилися навколо «Історії України-Русі» М. М. Аркаса, 

розглядала у своїх статтях В. Тельвак [108]. На переконання дослідниці, 

дискусія навколо книги мала значний резонанс і «засвідчила кризу в 

українському історіографічному топосі класичних методологічних канонів та 

поклала початок обговоренню шляхів модернізації вітчизняної історичної 

науки» [109]. На прикладі полеміки навколо «Історії України-Русі» 

дослідниця розглянула критику неоромантичних проявів в українській 

історіографії. Адже, на її думку, неоромантична теорія зменшувала наукову 

вартість історичних творів, призводила до міфологізації минулого [110]. 

Свідченням зрослої уваги до вивчення й осмислення творчості й 

діяльності М. Аркаса взагалі, його історичної складової зокрема є щорічне 

проведення на базі історичного факультету Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського міжнародної науково-практичної 

конференції «Аркасівські читання». В матеріалах конференцій публікуються 

результати новітніх досліджень відповідної тематики, окремо виділяється 

секція «Рід Аркасів в історії та культурі України». Якщо в 2011 р. заслухано 

7 доповідей, з них суто історичної тематики, та й то тільки миколаївських 

науковців [111], то в наступному році вже 10, з них більше половини про 

історичний спадок М. Аркаса, у тому числі київських і кіровоградських 

доповідачів [112]. 

Аркасіана, серцевину якої складає історична складова, роками не 

сходить зі сторінок наукових фахових збірників Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського, Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили, часописів «Краєзнавчий 

альманах» і «Вересень» Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, ряду інших місцевих журналів і видань, новітнього 

альманаху «Соборна вулиця». 
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Як видно, саме життя переконливо підтверджує переконання 

М. Аркаса, до якого він дійшов, завершивши рукопис «Історії України-Русі», 

оригінал якого зберігається у його фонді 468 Державного архіву 

Миколаївської області; що «вона надто корисна буде для нашого люду» [113, 

арк. 76]. 

Вагомий внесок у дослідження історичного спадку, взагалі творчості 

М. Аркаса внесли миколаївські дослідники-історики, професори М. Багмет, 

П. Тригуб, В. Шкварець, доценти Т. Березовська, А. Мірян, О. Полухіна, 

В. Андріяш, Л. Цимбал, О. Петренко, І. Береза, С. Бойчук В. Кондрашов, 

Л. Старовойт, В. Друмов та багато інших. Історична творчість М. Аркаса, 

взагалі Аркасіана були постійно в центрі уваги як наукових музейних 

працівників, поезії відомих українських поетів, миколаївців В. Бойченка, 

Д. Кременя, А. Харлановича, так і багатьох їхніх науково-популярних, 

публіцистичних виступів у місцевій та всеукраїнській пресі. 

2012 р. виявився досить багатим на аркасівську тематику, бо саме в 

цьому році відзначалося 160 років від дня народження М. Аркаса. Влітку 

2012 р. виходить монографія миколаївських дослідників Т. Бундюченко і 

В. Шкварця «Аркас Микола Миколайович. Шануємо пам’ять патріота 

України». На основі аналітичного опрацювання сукупності історіографічних 

фактів та джерелознавчої бази автори вдалися до узагальнення та 

систематизації усіх відомостей щодо науково-просвітницької творчості та 

діяльності Миколи Миколайовича Аркаса, його державницьких ідей [114, 

с. 210].  

Присвячена 160-річчю від дня народження визначного українського 

історика, композитора, етнографа, фольклориста, просвітника, педагога, 

громадського діяча і мецената М. Аркаса, восени 2012 р. виходить 

монографія миколаївських науковців Ю. Ляшук (Ю. Мартинюк) і 

В. Шкварця «Історіографія Миколи Миколайовича Аркаса в контексті 



33 

життєпису творчості і діяльності». У монографії творчість М. Аркаса подано 

в історіографічному контексті [115]. 

10 січня 2013 р. в Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці 

пройшов вечір пам’яті, присвячений 160-річчю з дня народження М. Аркаса. 

На жаль представники влади лишилися осторонь цієї події, не відвідали його 

і представники місцевого управління культури. Адже за останні 100 років 

левова частка культурного і архітектурного спадку знаменитої родини 

Миколаївщини була знищена, а те, що залишилося потребує уваги і охорони, 

зокрема з боку місцевої влади і держави. Але завдяки небайдужості 

колективу науково-педагогічної бібліотеки, працівників обласного архіву, 

міської спілки письменників України вечір пам’яті «Микола Аркаса в 

інтер’єрі часу» пройшов продуктивно. 

Обласний архів Миколаєва представив на розгляд цінні документи з 

фонду Аркаса, перлиною якого є перше видання «Історії України-Русі». На 

вечорі пам’яті виступили голова нинішньої миколаївської «Просвіти» 

І. Марцінковський, відомий український журналіст В. Кіпіані, миколаївський 

поет Д. Кремінь, депутат обласної ради Т. Кремінь, екс-керівник обласного 

управління культури В. Лоскутніков і ін. На завершення, організатори склали 

звернення до миколаївців, де запропонували міській громаді наректи одну з 

вулиць міста іменем Миколи Аркаса, провести реставрацію існуючого 

монумента з подальшою установкою нового пам’ятника, а також створити 

дім-музей сім’ї Аркасів [116]. 

До 160-річчя з дня народження М. Аркаса у науковому журналі 

«Краєзнавство» вийшла окрема серія статей дослідників Т. Березовської, 

О. Тригуба, Т. Креміня [117]. 

15 травня 2013 р., відзначаючи Всеукраїнський день працівника 

культури, в Миколаївському художньому академічному російському театрі, в 

урочистій обстановці 14 миколаївцям вручені премії імені Миколи Аркаса 

[118]. 
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Про актуальність аркасової праці і донині свідчить репринтне 

перевидання 2-го (позацензурного) видання «Історії України-Русі», яке 

побачило світ 2013. р. в Києві зусиллями Р. Коваля і С. Нагірного. Це 

видання виходило в 1912 р. по смерті автора зусиллями вдови історика Ольги 

Аркас, Василя Доманицького, В’ячеслава Липинського і Богдана Лепкого. 

Більшу частину його накладу спалили росіяни у Львові у серпні 1914 р., 

відтак воно стало бібліографічною рідкістю. Степан Нагірний справедливо 

зазначає: «для московської влади читачі «Кобзаря» Тараса Шевченка та 

«Історії України-Русі» Аркаса становили потенційну небезпеку, бо ці книжки 

пробуджували любов до України. А той, хто любить Батьківщину, напевно 

стане на її захист. Тому в очах окупанта такі люди ставали «бандитами», 

«сепаратистами», мазепинцями, петлюрівцями, бандерівцями, українськими 

«буржуазними» націоналістами. З погляду поневолювача, правдива історія, 

написана небайдужими представниками цього народу, є 

найнаціоналістичніша наука. Саме такими небайдужими людьми були 

незабутні Микола Аркас та Василь Доманицький [119]. 

У листопаді 2015 р. в рамках проекту Еко-траса Миколаів–Ольвія–

Очаків представлений авторський проект зеленого туризму Антонюк Галини 

Вікторівни (голови Кіровської сільської ради) при підтримці ГО: «Миколаїв 

Екологічний» «Садиба Миколи Аркаса. Аркасівський край». Актуальністю 

проекту позначилися велика історична спадщина, розвинуті 

сільськогосподарські підприємства (ВАТ Радсад), зручне географічне 

положення, природнє розмаїття, економічні перспективи розвитку, 

архітектурна спадщина. Місія проекту – відродження села, природньої 

спадщини українського народу. За цілі взято: використання туристичних 

ресурсів регіону, як нової економічної складової, формування 

інфраструктури населених пунктів, розвиток внутрішнього та зовнішнього 

туризму, виховання туристичної культури, формування у громадян 

європейських цінностей та їх духовних розвиток. Методами реалізації 
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обрано: створення туристичних маршрутів, відродження соціально-

культурної та архітектурної спадщини, реконструкція та реставрація 

архітектурної спадщини, створення зон відпочинку, розвиток садиб зеленого 

туризму, створення навчального центру зеленого та сільського туризму, 

проведення масштабної PR-компанії в рамках проекту «Еко-траса Миколаїв – 

Ольвія – Очаків», заходів популяризації проекту, створення цифрового та 

друкованого путівника. Маршрут прокладено від центра міста Миколаєва до 

Старої Богданівки – 25 км, маршрут по Старій Богданівці – 2 км, Стара 

Богданівка – Нова Богданівка – 4,5 км, Нова Богданівка – Радсад – 6,1 км, 

Радсад – Миколаїв – 20 км. В інфраструктуру проекту закладено: організацію 

адміністративного центру, створення інфраструктури послуг, кемпінги та 

велопаркінг, лаундж зони, санітарні зони, медичне та технічне 

обслуговування.  

В с. Христофорівка (нині Баштанського району Миколаївської області) 

на честь М. Аркаса відкрито світлицю, в якій знаходяться фото з родинного 

альбому Аркасів, деякі сімейні речі, посуд, меблі та одна з перших афіш 

опери «Катерина», родовід сім’ї, портрети. В 1992 р. створено клуб 

«Аркасівці», де молоді дослідники опановують аркасівську спадщину [120]. 

6 березня 2017 р. на святкуванні 110-ї річниці Миколаївського 

товариства «Просвіта» постаті М. Аркаса присвячено найбільше уваги. 

Очільником організації І. Марцінковським підняті болючі питання щодо 

напівзабуття імені М. Аркаса серед містян, місцевої влади і молодого 

покоління, відсутністю меморіальної дошки на будинку Аркасів на розі 

вулиць Артилерійській та Великій Морській, відсутністю пам’ятника, назви 

вулиці чи проспекту на його честь, незважаючи на потужні громадські запити 

та ініціативи [121]. Слід згадати, що 15 червня 2017 р. на засіданні комісії з 

прав людини було підняте питання щодо перейменування колишнього 

проспекту Леніна на проспект Миколи Аркаса. Але, на жаль, ця пропозиція 
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не набрала достатньо голосів, незважаючи на досить потужне громадське 

обговорення [122].  

12 квітня 2017 р. під час презентації дитячої п’єси М. Євтушенка 

«Гетьманич» меценат М. Ворона передав голові Миколаївської «Просвіти» 

І. Марцинківському меморіальну дошку для будинку, де жила родина 

Аркасів. «Я здивувався, коли дізнався, що є будинок, де жив Микола Аркас, 

але на ньому немає пам’ятної дошки. – зауважив Микола Ворона. – Але ж 

потрібно зробити так, щоб до цього місця ходили школярі та студенти. І вже 

потім вести розмову про виховання» [123]. 

22 лютого 2018 р. в обласній універсальній науковій бібліотеці імені 

О. Гмирьова пройшла конференція: «Великий українець: життя і 

просвітницько-громадська діяльність М. М. Аркаса», присвячена 165-річчю з 

дня його народження. Модератором заходу була Т. Березовська, котра 

відмітила, що «вже багато захищено дисертацій, написано робіт, монографій, 

але «білі плями» все ж залишаються» [124]. 

Ряд публікацій з досліджуваної проблемі належать авторці даної 

дисертації [125–127]. 

Таким чином, 20–60-ті роки XX ст. характеризуються поодинокими, 

частіше спорадичними спробами історичних досліджень, переважно лише 

згадками про М. Аркаса як композитора, а також першими окремими 

історіографічними пошуками й розвідками. Їх авторів, миколаївців 

Ф. Камінського, М. Лагуту, С. Цвєтка репресовано за «український 

буржуазний націоналізм». Після 1985 р. в умовах декларованого курсу на 

демократизацію, гласність та перебудову в історіографії почався етап 

бурхливого оновлення тематики історичних досліджень, докорінного 

підвищення інтересу до регіоналістики, біографістики і просопографії. 

Дослідження ряду київських, львівських та регіональних істориків заклали 

концептуальну основу майбутнього українського історіописання із 

використанням сучасного методологічного інструментарію [128, с. 317–318]. 
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Втім, справжній бум та розвиток всеукраїнських, регіональних і краєзнавчих 

розвідок розгорнувся уже в умовах незалежної України. Саме тоді для 

дослідників розпочався спочатку демонтаж всіляких цензурних обмежень, а 

надалі взагалі зникли ідеологічні обмеження і табу, зрештою – цензура. У 

цих умовах небувало зріс і триває дотепер інтерес до регіональної історії, і, 

природно, до біографістики. В період становлення Української незалежної 

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

українському суспільстві відкрито відзначено 140-річчя від дня його 

народження. Згодом до 150-річчя на його малій батьківщині в 2002 і 2003 рр. 

за ухвалою місцевої влади проводився «Аркасівський рік». Чимало заходів 

відбувалося в 2012–2018 рр. до 160-ти та 165-річчя від дня його народження.  

Отже, в новітню добу Аркасіана розквітла, багато написано, 

надруковано про його багатобічну спадщину діяльність і творчість, з окремих 

проблем з’явилися поодинокі кандидатські дисертації. Втім, дослідження 

його творчості та життя, всебічне і комплексне, залишається актуальним і 

сьогодні. Хотілося б звернути увагу на такі, зокрема, промовисті слова 

відомого поета, лауреата Шевченківської премії Д. Креміня: «Але скільки б 

не відкривали ми собі невідомого Аркаса й Аркаса хрестоматійно знаного – 

він і так, і так залишається нерозгаданим до кінця. Бо він – творець. А таїна 

таланту, таїна самопожертви – завжди велика загадка» [129, с. 22]. 

Історіографічний аналіз діє підстави вважати, що в сучасному історіописанні 

відсутній всебічний й комплексний аналіз культурної, науково-

просвітницької та громадсько-політичної діяльності і творчості М. Аркаса. 

 

 

1.2. Джерельна база 

 

Джерельна база дослідження стосовно спадку М. Аркаса і його внеску 

в розвиток української історії та культури в цілому складається з архівних і 
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друкованих матеріалів, вона відображає результати бібліографічної та 

архівної евристики, містить аналіз опублікованих матеріалів. 

Загалом коло використаних джерел можна диференціювати на декілька 

груп: 

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

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

громадську діяльність. 

2. Архівні джерела Центрального державного історичного архіву 

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

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

фонд 468 – фонд М. Аркаса), архівні документи і фотоматеріали родини 

Аркасів з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею. 

3. Листування М. Аркаса з визначними діячами українського руху 

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

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

ін. 

5. Періодика кінця XIX – початку XX ст. 

До першої групи джерел відносяться «Історія України-Русі» М. Аркаса; 

літературні вправи: поема «Гетьман Пилип Орлик», повість «Калниш», вірші 

«На убивство Шмідта», «Можливо, скоро я загину»; опера «Катерина» – 

визначна пам’ятка аматорського музичного мистецтва; стаття «Подоріж до 

Одеси». Зазначені джерела яскраво засвідчують його патріотизм і віддану 

працю на ниві українського історико-культурного середовища. 

В наступну групу джерел входять документи архівів Львова, Львівської 

та Миколаївської областей. Варто підкреслити значущість і ґрунтовність 

даних матеріалів, що мають, безперечно, високий потенціал джерелознавчого 

значення досліджуваної проблеми. Не вдаючись до детального розбору 

кожної справи, окреслимо їх характерні особливості. Вагомою частиною з 

цієї групи джерел є документи з фондів 206 та 468 Державного архіву 
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Миколаївської області. Зокрема, фонд 206 (опис 1) достатньо насичений 

матеріалами, що стосуються Миколаївської «Просвіти», керівництво і 

функціонування якої займався М. Аркас. Це – звіти, протоколи зібрань, 

листування поміж відділами і членами товариства, статути, заяви, 

оголошення, програми про постановку науково-літературних вечорів та 

спектаклів, факти про благодійницьку діяльність М. Аркаса. Не менш цінне 

джерелознавче значення має фонд 468 (опис 1), що репрезентує собою 

значний масив листування М. Аркаса з визначними діячами тогочасного 

історико-культурного простору: М. Лисенком, Є. Чикаленком, М. Вороним, 

Б. Грінченком, М. Кропивницьким, В. Доманицьким, Ф. Матушевським, 

В. Науменком, А. Ніковським, Г. Хоткевичем та ін.  

Значний інтерес викликають матеріали фонду 309 (опис 1) «Наукове 

товариство імені Т. Г. Шевченка» ЦДІАЛ України, де знаходимо листи 

М. Аркаса стосовно висилки літератури, лист до М. Садовського, лист 

О. Аркас щодо підготовки  другого видання «Історії України-Русі», а також 

вірші сина М. Аркаса Миколи Аркаса за 1931–1933 рр. Додаткову 

інформацію щодо благодійницької діяльності М. Аркаса знаходимо в фонді 

571 (опис 1) «Український християнський інтернат для студіюючої молоді, 

м. Львів» ЦДІАЛ України, де зазначається, що М. Аркас надавав фінансову 

допомогу на спорудження «Академічного Дому» – помешкання для 

українських студентів, які вчилися у Львові. Більш детальні матеріали щодо 

«Академічного Дому» у Львові знаходимо у фонді 292 (опис 1) Державного 

архіву Львівської області. Зокрема, у фонді 298 (опис 1) «Товариство 

прихильників української літератури, науки і мистецтва у Львові» архіву 

містяться відомості щодо входження М. Аркаса до цього товариства у 1904 р. 

Цей архівний матеріал суттєво поновив джерельну базу дисертаційного 

дослідження і сприяє більш повному і об’єктивному аналізу і висвітленню 

спадку М. Аркаса в історико-культурній площині України. 
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Аркасівський рід був одним із найвідоміших у Південній Україні. Його 

представники зробили великий внесок у формування етносоціокультурного 

середовища регіону. Адже майже 125 років проживали Аркаси в місті 

Миколаєві, що обумовило, на думку провідних працівників Миколаївського 

обласного краєзнавчого музею та інших фахівців – аркасознавців, наявність 

тут значної кількості фамільного архівного матеріалу [130, с. 3–5]. Водночас 

вони вважають, що архів Аркасів ніколи комплексно не вивчався. Між тим, 

уведення до наукового обігу нових документів значно розширює діапазон 

дослідження цього непересічного роду та окремих його представників. На 

превеликий жаль, аркасівський родинний архів декілька разів зазнавав 

помітних втрат, що загалом негативно вплинуло на його цілісність і 

збереженість. Уперше родинний архів Аркасів було знищено в Севастополі 

під час Східної війни 1853-1856 рр. Наприкінці 40-х – на початку 50-х років 

XIX ст. брати Захарій та Микола Аркаси (дядько і брати Миколи 

Миколайовича Аркаса) перебували на службі у Чорноморському флоті у 

Севастополі. З ними до цього міста потрапили всі родинні папери та 

бібліотека Андреаса Аркаса, першого з Аркасів, що емігрував з Греції в 

1794 р. Севастопольські будинки Аркасів з усім їхнім майном було вщент 

знищено в 1854 р. під час англо-французьких артилерійських бомбувань. 

Удруге архів Аркасів зазнав значних втрат під час еміграції родини до 

Константинополя в 1919 р. Поспішна евакуація війська, цивільного 

населення, панічна атмосфера і хаос змусили Аркасів залишили частину 

багажа з паперами та майном на Ялтинській пристані. 

Дещо краще склалося доля бібліотеки родини Аркасів. У 1919 р. вдова 

М. Аркаса – О. Аркас передала більшу її частину, до 4000 книг, до 

Миколаївської обласної державної публічної бібліотеки. Дотепер у відділі 

рідкісних і цінних видань Миколаївської універсальної наукової бібліотеки 

імені О. Гмирьова зберігається, як окрема колекція, 31 примірник видань. 
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У 1919 р. О. Аркас передала також до Миколаївського історико-

археологічного музею родинний архів. Засновником і директором музею був 

тоді С. Гайдученко, член Ради «Просвіти», близький до родини Аркасів. Цей 

архів складався з епістолярію, службових паперів, звітів М. Аркаса (1818–

1881) – головного командира Чорноморського флоту і портів. Досить 

помітну його частину склали «Матеріали Російського товариства 

пароплавства та торгівлі», засновником і головуючим директором якого був 

М. А. Аркас. Названі документи красномовно свідчать про те, що він був 

талановитим адміністратором, військовим теоретиком і практиком, 

підприємцем та господарником. Серед його епістолярного спадку – приватні 

листи до дружини С. П. Аркас, які допомагають реконструювати особистість 

як самого М. А. Аркаса, так і членів родини, сімейні стосунки в цілому. 

Інша частина переданого в 1919 р. в музей архіву Аркасів складалася з 

документів і матеріалів М. Аркаса (1853–1909 рр.). Однак саме ця частина 

виявилася найбільш розпорошеною по багатьох місцях. Так, у 50-х роках 

XX ст. вже музейна колекція аркасівських матеріалів потрапили до 

спецсховища Державного архіву Миколаївської області як «небезпечні 

папери буржуазно-націоналістичного змісту». 

Вважаємо, що архів Аркасів мав усі шанси загинути втретє в умовах 

революцій, війн, голодів і uолодомору, скрут, тоталітарного тиску тощо. 

Проте завдяки Ф. Камінському, близькому до родини Аркасів, директорові 

Миколаївського краєзнавчого музею (1923–1929 рр.) чимало цінних 

документів і матеріалів зберіглося, вони не були знищені. Однак 

аркасівський архів спіткала інша небезпека: окремі папки з документами і 

фотосвітлинами, очевидно, головним чином під час перевезень потрапили до 

приватних рук. Частину цінних паперів Ф. Камінський передав до Києва у 

вже згадувані раніше нами архів і музей. 

Однією з особливостей матеріалів М. Аркаса у фондах Миколаївського 

обласного краєзнавчого музею є відсутність приватних листів. Цю обставину 
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можна пояснити хоча б тим, що його дружина О. Аркас при передачі до 

музею його архіву вилучила з нього особисте сімейне листування. Щасливим 

виключенням є те, що до музею потрапив «Щоденник» М. Аркаса за 1875 р., 

зокрема, із незакінченими, або ненадрукованими його історичними та 

літературними творами. Цей щоденник по праву вважається перлиною 

музейної колекції. Як уже зазначалося, крім приватних записів, що 

дозволяють дослідити світоглядні пошуки молодого Миколи Аркаса, 

щоденник містить історичні, літературні, драматичні, поетичні та музичні 

твори, фольклорно-етнографічні вправи [131]. 

Загалом у музеї зберігаються три родоводи Аркасів (Богдановичів, 

Аркасів і Шишкіних), 29 офіційних документів М. А. Аркасів, 9 документів 

М. А. Аркаса його приватного користування, 61 його лист, чотири офіційні 

документи М. М. Аркаса, переважно стосовно діяльності «Просвіти», 

12 документів приватного користування, 8 його листів, 18 документів і 

матеріалів про творчі здобутки Аркасів, 31 фотоматеріал, чотири матеріали 

про останніх представників роду, 17 – спогади та документи про увічнення 

пам’яті М. М. Аркаса. Таким чином, у Миколаївському обласному 

державному краєзнавчому архіві зберігаються 188 документів, матеріалів і 

праць усіх семи Аркасів, включаючи онука Миколу Миколайовича Аркаса – 

третього (молодшого) [132], що не поступаються фондам Державного архіву 

Миколаївської області. 

Таким чином, колекція документів і фотоматеріалів із фонду 

Миколаївського обласного краєзнавчого музею є цінним джерелом щодо 

вивчення життя і творчості роду Аркасів. До того ж вона сама може бути 

об’єктом самостійного історичного дослідження.  

Тема родоводу Аркасів, його окремих представників невичерпна, і ще 

чекає своїх дослідників, а атрибутика будь-якого документа та уведення його 

до наукового обігу збагачує Аркасіану новими знаннями і можливостями. 
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Вагому джерелознавчу цінність собою являє листування М. Аркаса з 

визначними діячами українського руху кінця XIX – початку XX ст. Глибоке 

вивчення даної групи джерел дозволяє краще і всебічно дослідити і зрозуміти 

особистість М. Аркаса, повніше оцінити його внесок до тієї чи іншої справи. 

Кореспондуючи з провідними діячами тогочасного динамічного культурного 

середовища, а саме з Б. Грінченком, Л. Українкою, Г. Хоткевичем, 

М. Вороним, М. Лисенком, М. Садовським, П. Саксаганським, 

М. Заньковецькою, Є. Чикаленком, А. Ніковським, Т. Пархоменком, 

М. Комаровим, С. Єфремовим, В. Доманицьким, О. Левицьким Микола 

Аркас зумів перетворити провінційний Миколаїв у один із центрів 

української культури [133]. 

Науковий інтерес викликають джерела корпусу особового походження, 

а саме – родинної хроніки, мемуарів та спогадів, що являють собою фактичну 

інформацію і результат творчої діяльності окремої людини, з властивою їй 

інтерпретацією фактів і поглядів. Спогади і родинні хроніки 

М. Карабчевського, Є. Чикаленка, В. Дрозда, М. Лагути, М. Аркаса-

молодшого – цінні джерела для висвітлення маловідомих фактів з життя  

М. Аркаса і його родини. Незважаючи на певний суб’єктивізм такого типу 

джерел, вони насичені цінним фактичним і культурологічним матеріалом. 

До переліку періодики кінця XIX – початку XX ст., що становить 

окрему групу джерел, входять видання «Николаевская газета», 

«Николаевский куръер», «Рада», «Діло», «Рідний край», «Львівський 

науковий вісник», «Киевские вести», «Руслан». Навіть обсяг публікацій 

зазначених видань дозволяють отримати неупереджену і виважену 

інформацію щодо видання і поширення «Історії України-Русі» М. Аркаса, 

відзиви і рецензії Б. Барвінського, С. Буди, В. Доманицького, Д. Дорошенка, 

В. Липинського, В. Піснячевського, Ф. Красицького, некролог П. Недолі, 

оголошень щодо діяльності миколаївської «Просвіти». Принагідно 

зазначимо, що зазначена періодика у своїй більшості мала національний 
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характер і видавалася за сприянням національно свідомої інтелігенції та мала 

достатню наукову вагу. 

Не можна лишити осторонь збірки документів і матеріалів про родину 

Аркасів; довідникові видання – енциклопедії, галузеві і статистичні видання, 

довідники, тематичні словники, підручники; наукові доробки – монографії, 

дисертації, колективні дослідження, збірки наукових і краєзнавчих праць, 

журнальні та інші статті і повідомлення, які також є компонентами 

джерельної бази дослідження. 

Водночас наявна джерельна база є загалом достатня, вона дозволяє 

отримати сукупність науково-краєзнавчих фактів як емпіричну основу 

дослідження проблеми і реконструювати спадок М. М. Аркаса для всебічно 

об’єктивного наукового вивчення в умовах нової історичної площини. Для 

поставлених завдань дисертаційного дослідження, насамперед в архівах, 

музеях, бібліотеках, нагромаджено багатий фактичний матеріал. Водночас з 

тим проаналізовані джерела вимагали від дослідниці глибокого критичного і 

порівняльного аналізу, реалізація якого дозволила відтворити реальну 

картину спадку М. Аркаса як вагомого внеску у вітчизняну історію та 

культуру нашої держави, а головне – забезпечити таким чином належну 

достовірність результатів пошуку. 

 

 

1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження 

 

В сучасних умовах спостерігається поступове зростання інтересу до 

проблеми методології історичної науки. Попереднє розуміння предмета та 

сутності питання, яке ґрунтувалося на принципах і догмах марксизму-

ленінізму, комуністичної партійності пішло у небуття, втратило панування 

разом з марксистським світоглядом. Більш інтенсивніше почали зникати 

«білі плями», український історичний процес почав набирати глибину та 
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цілісність, з’явився реальний шанс нового теоретичного осмислення 

вітчизняної історії в цілому та окремішніх вузлових її проблем. На сучасному 

етапі формування історичної науки очевидно, що методологічні, теоретичні 

догми та постулати 70-х – першої половини 80-х років, на яких ґрунтувалося 

суспільствознавство протягом багатьох років, позначились односторонніми і 

тому недостатніми якостями. Склався феномен надідеологізації науки, яка 

була більш спрямована на коментування, аніж на об’єктивний аналіз. 

Вивчаючи питання української історії, перш за все варто визначитися з 

поняттям методології історії. В радянській історіографії переважало 

міркування, що це система принципів та конкретних дослідницьких методів, 

які базуються на діалектико-матеріалістичній теорії, і перш за все на 

марксистській діалектиці та марксистській соціальній теорії. Щодо практики, 

то це зводилося до жорстокого прив’язування до постулатів історичного 

матеріалізму, до висновків та оцінок, викладених у працях К. Маркса, 

Ф. Енгельса, В. Леніна, в резолюціях та рішеннях з’їздів, конференцій та 

пленумів ЦК КПРС, промовах діячів партії та радянського уряду. Майже 

кожна партійна оцінка історичного факту ставала автоматично методологією, 

чим повинні були керуватися історики. Такий підхід був головним, і можливі 

різночитання не допускалися, а якщо вони іноді виникали, то тоді втручалася 

партійна преса, яка піддавала жорсткій критиці авторів за «методологічні 

помилки».  

За останні три десятиліття становище методології історії суттєво 

змінилося як у світі, так і в Україні зокрема. Праці основоположників 

наукового комунізму стали у суцільний поіменний ряд цитованих авторів та 

використаної літератури, а документи КПРС стали розглядатися так, як 

передбачено у науці, тобто як історичне та історіографічне джерело. 

Виходячи з цього, можливо запропонувати визначення методології історії, як 

галузі історичної науки, в основі якої знаходиться система пізнавальних 

загальнонаукових принципів та конкретних дослідницьких методів, які 
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базуються на світовій філософсько-історичній думці. За таким підходом 

стверджується теоретико-методологічний плюралізм та переборюються 

претензії на монополію якої-небудь однієї системи історико-філософських 

знань. На наш погляд, виходячи з того, що історія людства багатомірна, то й 

методи її дослідження не можуть бути однаковими. Тому не може бути 

монополії на істину, однак слід спиратися на світовий історичний досвід. У 

зв`язку з цим дисертантка спробувала відійти від спрощених трактувань і 

намагалася дати правдивий аналіз минулого, спираючись на факти в їх 

існуючому змісті і не підганяючи під заздалегідь задані схеми. 

Працюючи над науковою проблемою, авторка використала загалом 

традиційну для історичної науки методику дослідження, оскільки керувалася 

домінантами та принципами, що спираються на здобутки вітчизняної й 

зарубіжної науки, враховувала важливі в концептуальному задумі розробки 

тих учених, теоретичні висновки та узагальнення яких допомагали 

осмисленню й формуванню принципових положень своєї праці. 

Визначаючи методологічні принципи, варто виходити і з того, що це 

обов’язкова засада та критерій науковості. Методологічна основа дисертації 

базується на загальнонаукових універсальних принципах об’єктивності, 

історизму, системності, плюралізму. 

Основоположним принципом даного дослідження є принцип 

об’єктивності, який вимагає дивитися на минуле безпристрасно, відмітати 

будь-які кон’юнктурні розсуди, оцінювати минуле безсторонньо, не 

намагатися «виправити» історичні явища і події заради обґрунтування 

власних висновків. Звичайно, досягти цього ідеалу дуже важко, вочевидь, 

іноді і неможливо, тому що кожен дослідник, як і будь-яка людина, має свій 

винятковий досвід, менталітет, вподобу, які тяжіють над ним. Тобто 

суб’єктивний чинник завжди наявний в історичному творі. На співіснування 

об’єктивного і суб’єктивного важливо зважати при аналізі як писемних 

історичних джерел, так і попередніх досліджень. 
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Важливу роль у процесі пізнання історичного минулого відіграє 

принцип історизму. В ньому вбачається один із критеріїв об’єктивності, коли 

історичні явища описуються і пояснюються з точки зору їх розвитку, 

еволюції. Подібний підхід потребує «заглиблення» дослідника в історичний 

контекст, вимагає глибокої оцінки конкретно-історичної ситуації. Дійсно, 

зрозуміти й об’єктивно відтворити досліджувані явища або події історик 

може, тільки обдивляючись очима їх свідка або учасника, розцінюючи їх з 

урахуванням тодішніх звичаїв, законів тощо. Погляд зсередини явища 

дозволяє більш адекватно його пізнати і оцінити. 

Застосовуючи принципи системності, зроблено спробу розглянути 

історичний внесок М. Аркаса як у розвиток національної культури, 

визвольних змагань українського народу, так і його вагомий вклад у сучасне 

національно-культурне відродження, державну розбудову України як 

комплексну проблему у всій сукупності розгалужених і багатогранних 

зв’язків різних її складових. Насамперед це проявляється у детальному 

аналізі внеску М. Аркаса в розвиток української історичної думки, 

літератури, музично-театрального мистецтва, роль педагогічної та 

громадсько-виховної діяльності М. Аркаса в пробудженні людської 

свідомості й активності. 

В свою чергу багатоплановий характер теми обумовив також 

використання у дисертації принципу плюралізму, що передбачив 

використання комплексного підходу до опрацювання теми, а також потребу 

врахування подвійних, і часто полярних поглядів, на одні й ті ж події і факти. 

Пропонована праця ґрунтується також на принципі антропоцентризму, 

що висуває у центр аналізу історичних подій як головну дійову особу − 

людину. Зазначений принцип є особливо актуальним для даної дисертації, 

оскільки авторка поставила за мету висвітлити громадсько-політичну, 

науково-просвітницьку діяльність і творчість М. Аркаса в Миколаєві і в 



48 

Україні, встановити його місце і роль у тодішньому національно-

культурному і громадсько-політичному житті суспільства. 

Виходячи з означених вище методологічних принципів, авторка обрала 

і адекватний їм інструментарій дослідження.  

Методи архівної евристики дозволили виявити й систематизувати 

критичну масу джерел, спроможних забезпечити емпіричне наповнення 

тексту. 

У дослідженні були застосовані загальнонаукові методи, а саме – 

історичний метод і метод класифікації. Із спеціально-історичних методів 

було використано хронологічний, порівняльно-історичний і метод 

актуалізації. Нарешті, в дисертаційному дослідженні знайшли застосування й 

деякі методи суміжних наук: наукової абстракції, багатофакторного аналізу, 

статистичний. 

Історичний метод використовувався з самого початку дослідження 

проблеми. За його допомогою досліджено процес становлення української 

національної ідеї у творчості М. Аркаса, її суті та конкретних проявів, 

репрезентовано постать М. Аркаса як активного діяча українського 

національно-культурного процесу, засновника і першого керівника 

миколаївської «Просвіти», на основі його спадку всебічно висвітлені діяння 

М. Аркаса, його внесок в історію визвольних змагань українського народу, 

розвиток національної культури. 

Загальнонауковий метод класифікації дозволив нам вичленувати 

значущі факти й звести джерельні дані до певної системи. Він застосовувався 

при історіографічному аналізі, дозволивши систематизувати літературу й 

сформулювати відмінності між окремими групами літературних та архівних 

джерел.  

Хронологічний метод покладено в основу при формуванні структури 

дисертаційного дослідження. Завдяки йому вдалось запропонувати науково 

обґрунтовану схему періодизації багатогранної діяльності М. Аркаса. 



49 

Дотримання хронологічного підходу також дозволило досягти логічної 

послідовності у вивченні та аналізі джерел і формулюванні результатів 

дослідження. 

Порівняльно-історичний метод знайшов застосування у випадках, коли 

слід було показати місце М. Аркаса на ниві українського національно-

культурного відродження. 

Застосування методу актуалізації на початковій стадії наукового 

пошуку дозволило авторці сформулювати тему й мету дослідження. У 

поєднанні із загальнонауковим методом класифікації він сприяв визначенню 

основних напрямків вивчення обраної теми дослідження. 

Синтезові інформації про досліджувані процеси сприяло застосування 

діалектичного підходу. Застосування ж методу багатофакторного аналізу 

привело дисертантку до кінцевих результатів наукового пошуку. 

Таким чином, завдяки використанню згаданих методів в дисертації 

використані об’єктивні дані, які, на нашу думку, відображають 

репрезентативність джерельної бази, гарантують правдивість результатів 

наукового пошуку і правильність опрацювання зібраної інформації. Своєю 

чергою це засвідчує правильність підбору методів і засобів досягнення мети 

дослідження і розв’язання поставлених завдань. 

Сукупність застосованих методів, кожен з яких становить відносно 

самостійну частину методології, забезпечила дисертантці ключ до наукового 

пізнання, тобто науково-методологічну базу дослідження. 

Отже, на наш погляд, опора на методологічні засади, що ґрунтуються 

на загальнонаукових принципах об’єктивності, історизму, системності, 

плюралізму, антропоцентризму та застосування актуального методичного 

інструментарію створили сприятливі умови для об’єктивного, правдивого 

висвітлення проблеми громадсько-політичної, науково-просвітницької 

діяльності і творчості М. Аркаса в Миколаєві і в Україні, встановлення його 
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місця і ролі у національно-культурному і громадсько-політичному житті 

українського суспільства. 

Таким чином, підсумовуючи аналіз стану наукової розробки теми, 

джерельної бази та теоретико-методологічних засад дослідження, маємо 

відзначити, що у процесі вивчення Аркасіани відбувалося більш-менш 

постійне накопичення знань на підставі розширення кола документів, 

введення їх до наукового обігу. 

Обрана нами тема дослідження належить до актуальних і пріоритетних 

напрямків сучасної вітчизняної історичної науки. 

Нами встановлено, що серед генераторів української національної ідеї 

чільне місце належить нашому земляку Миколі Миколайовичу Аркасу, 

видатному громадському діячеві, історику, композитору, етнографу, 

фольклористу, засновнику Миколаївської «Просвіти». 

Харизма М. Аркаса набуває все більшої резонансної сили і поступово 

перетворюється на високий моральний орієнтир цілої нації. Заслуга в цьому 

належить нашим сучасникам: науковцям, митцям, журналістам, 

представникам влади, чия діяльність спрямована на популяризацію життя та 

творчості М. Аркаса, розвиток і збереження культурницької спадщини краю і 

країни. 

Нині історико-освітня спадщина Аркаса (Аркасіана) утверджується 

шляхом перетворень з формування національної духовності, зміцнення 

українського державотворення, і є складовою національного відродження.  

Водночас, попри наявність певної історіографічної традиції, дотепер 

відсутнє комплексне дослідження культурної, науково-просвітницької та 

громадсько-політичної діяльності і творчості М. Аркаса. Науковці 

обмежилися лише окремими аспектами проблеми. Подібний підхід не 

дозволив розглянути надзвичайно складний і неоднозначний процес 

комплексно. 
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Аналіз джерельної бази свідчить, що для об’єктивного, неупередженого 

вирішення всього спектру поставлених завдань є достатнє документальне 

підґрунтя першоджерел. 

Розширення джерельної бази, її критичне вивчення, застосування як 

загальнонаукових, так і власне історичних та міждисциплінарних методів 

дозволили дисертантці дослідити громадсько-політичну, науково-

просвітницьку діяльність і творчість М. Аркаса, встановити його місце і роль 

у національно-культурному і громадсько-політичному житті українського 

суспільства. 
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РОЗДІЛ 2 

РІД АРКАСІВ В ІСТОРІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Визначні постаті родини Аркасів  

 

Микола Миколайович Аркас належав до старовинного греко-

українського роду Аркасів-Богдановичів з Чигиринщини, що нині на 

Черкащині. Наприкінці ХVІІ ст. його дід Андреас Аркас, рятуючись від 

турецького геноциду, прибув з родиною до новозаснованого міста 

Миколаєва. Аркаси швидко інтегрувалися в етносоціокультурне середовище 

Півдня України, який до українських визвольних змагань 1917–1921 рр. 

входив до складу Російської імперії [134]. 

Рід Аркасів, проживаючи на Миколаївщині майже півтора століття, 

сприймав і генерував всіма своїми представниками культурні і історичні 

цінності українського народу, палко служив державі і підпорядковував свої 

інтереси інтересам справи [135].  

Слово «аркас» в переводі з грецького означає «аркадієць». Воно 

пов’язане з назвою давньогрецької провінції Аркадії. Згідно легенди, жителі 

Аркадії відзначалися патріархальною простотою характерів, гостинністю, 

благочестям, сердечними відносинами один з одним та військовою доблестю 

[136, с. 49–50]. Як зазначає В. Томазов, перші відомості про представників 

роду знаходяться у візантійських літописах та документах Х ст. [137, с. 25]. 

Більш точна генеалогія роду Аркасів починається з XVI ст. [138]. 

Основоположником родоводу Аркасів вважається Андреас 

Еммануїлович (в Миколаєві став Андрієм) Аркас (1766–1825 рр.), відомості 

про якого достатньо уривчасті. Народився в Греції, місті Літохоро, поблизу 

гори Олімп, в 1794 р. був змушений покинути батьківщину разом з 

дружиною Асиміною і немовлям Захарієм внаслідок турецького геноциду і 
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оселився в Миколаєві. Будучи священиком, завдяки високому рівню 

освіченості знайшов себе у викладацькій діяльності, зайнявши посаду 

викладача іноземних мов в Чорноморському штурманському училищі. 

Володів 12 мовами, був автором словників, а згодом став головним 

перекладачем Чорноморського флоту. Своїм синам зумів прищепити 

працьовитість, вимогливість до себе і почуття офіцерської честі [139]. 

Завдяки успішній викладацькій кар’єрі, що згодом переросла в військово-

морську діяльність, його сини Захарій та Микола теж були залучені до 

розбудови Чорноморського флоту. 

Захарій Андрійович Аркас (1793–1866) – відомий як військовий, 

вчений, суспільний діяч, постає багатогранною особистістю з акцентовано 

свідомим прагненням служіння виключно інтересам Чорноморського флоту. 

Брав участь в російсько-турецькій війні 1828–1829 рр., відзначився при 

бомбардуванні і взятті фортеці Варни. Надалі служив на кораблях, протягом 

1838–1852 рр. був членом правління Севастопольського воєнного карантину 

(в 1839 р. пішов зі служби через стан здоров’я). Зробив вагомий внесок в 

благоустрій морської бази і міста Севастополя, був одним з керівників 

будівництва Морської бібліотеки, а з 1851 р. –  її директором. Завдяки своїм 

зусиллям перетворив її в центр культурного і суспільного життя флоту і 

Севастополя. Під час Східної (Кримської) війни організував евакуацію 

бібліотеки в Миколаїв, забезпечивши порятунок культурних цінностей [140, 

с. 28]. 

В 1839 р. на суспільний запит зростання інтересу до вивчення 

археології, історії, нумізматики, архівних джерел створюється Одеське 

товариство історії та старожитностей. Лейтенант З. Аркас стає його найбільш 

активним членом. Воно відіграло велику роль у розповсюдженні історичних 

та археологічних знань про Південну Україну завдяки збиранню, опису і 

збереженню пам’яток старовини, організації наукових експедицій і 

археологічних розкопок, виданню матеріалів історико-археологічних 
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досліджень. Вагомий авторитет товариства підкреслюють його зв’язки з 

університетами тодішньої Російської імперії, а також зв’язки з науковими 

установами Греції, Італії, Німеччини, Угорщини, Польщі [141, с. 56–57]. 

У 1841 р. Одеське товариство історії та старожитностей звертається до 

адмірала М. Лазарєва, який був на той час командувачем Чорноморського 

флоту і портів, з проханням доручити комусь з офіційного складу флоту 

зробити опис старожитностей Херсонесу, Інкерману і Балаклави. Це завдання 

було доручено З. Аркасу [142]. Внаслідок плідної роботи, було створено 

працю «Описание Ираклийского полуострова и древностей его», яку 

надрукували в другому томі «Записів Одеського товариства історії та 

старожитностей» [143]. Слід зауважити, що ця фундаментальна праця має 

дотепер авторитет серед археологів та істориків.  

Захарій Аркас був автором ряду наукових праць, що внесли значний 

внесок в історіографію Причорномор’я та історію Чорноморського флоту: 

«История Херсонеса», «Сравнительная таблица Эллинских поселений по 

Эвксинскому Понту», «Начало учреждения Росийского флота на Черном 

море и действия Черноморского флота с 1788 по 1866 г.» та інші [144, с. 79]. 

А також проводив археологічні поїздки розвідувального характеру на 

Гераклійському півострові і предметно його вивчав [145]. 

У 1860 р. йде у відставку у чині генерал-лейтенанта. За період служби 

був удостоєний ряду нагород: орден Святої Анни III ст., орден Святого 

Георгія IVкласу, орден Святої Анни II ст., орден Святого Володимира IV ст. 

[146, с. 314–315]. Після відставки оселяється в Севастополі.  

Відомий історик, археолог і археограф М. Мурзакевич, сучасник 

З. Аркаса, характеризував його як людину благочестиву і виключно 

трудолюбиву, що підтверджується всією воєнною і науково-суспільною 

діяльністю останнього [147, с. 12]. 
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Починаючи з народження Миколи Андрійовича Аркаса (1816–1881 рр.) 

в родині було започатковано традицію одного з хлопчиків в поколінні 

називати Миколою, на честь святого Миколи Чудотворця. 

Микола Андрійович Аркас – талановитий знавець морської справи, 

адмірал, генерал-ад’ютант, брав участь у російсько-турецькій війні 1828–

1829 рр., був головнокомандувачем Чорноморського флоту і військових 

губернських міст Миколаєва і Севастополя [148, с. 79]. З 11-річного віку 

працював волонтером на гарматному кораблі «Императрица Мария» [149, 

с. 15]. Служив під командуванням російських адміралів Є. Путяніна та 

В. Корнілова, відзначався мужністю, енергією, сильною волею. 

Саме при його адміральстві в Миколаєві почалося броненосне 

суднобудування і мінне виробництво, утворення Комерційного банку, 

відкриття ділянки залізниці Миколаїв–Знам’янка, утворені реальне училище, 

фельдшерська школа і морехідні класи, почалося замощування вулиць, 

поставлено перший в місті пам’ятник адміралу О. Грейгу [150, с. 43–44], в 

1876 р. започаткував щоденну пошту між Очаковом і Миколаєвом, в 1879 р. 

створена міська пошта [151]. Удостоєний вищих російських нагород, до 

орденів Святого Олександра Невського включно.  

Наукові здібності М. А. Аркаса дістали своє відображення в статтях, 

що входили до «Морського збірника»: «Описание маневров двух 

соединенных дивизий Балтийского флота» (1853 р.), «Турецкий, греческий и 

неаполитанский флоты в 1852 году» (1853 р.), «Размышления о 

приготовлении к дальнему вояжу» (1854 р.), «Испытания над гребными 

винтами на паровой канонерской лодке «Пострел», деланные в 1855 году» 

(1856) [152]. 

Був одружений на Богданович Софії Петрівні, що походила з 

старовинного козацького роду і була донькою флотського чиновника і 

статського радника Богдановича, переведеного в 1793 р. в Чорноморський 

флот із бунчукових товаришів Полтавського полку [153]. Рід Богдановичів 
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згадується з XVII ст. в чигиринських та київських воєводствах, Самуїл 

Богданович був військовим суддею при Богдані Хмельницькому [154].  

Світогляд адмірала відкидав революційний шлях суспільного 

оновлення. За своєю суттю він був еволюціоністом [155], повністю 

занурений в свою роботу і був далекий від проблем українського 

пригніченого національного статусу та, не зважаючи на це, в його сім’ї стає 

можливим плекання національної духовності для свого сина М. М. Аркаса. 

Як зазначає дослідниця роду Аркасів Т. Березовська, в приватному житті 

М. А. Аркас був людиною цілісною, любив і поважав свою дружину, вбачав 

сенс життя чоловіка в служінні справі і опікуванні своєї родини [156, с. 20]. 

Щоб уникнути плутанини і непорозуміння, ще за життя М. М. Аркаса 

(1853–1909 рр.) щоб краще розрізняти Аркасів, батька стали називати 

Аркасом-першим, його сина – другим (1880–1938 рр.), а онука Миколу, 

позашлюбного сина доньки Оксани, усиновленого в трирічному віці – 

Аркасом-третім, іноді Аркасом-молодшим (1918–1983 рр.) [157, с. 60]. 

Микола Миколайович Аркас-другий (1880–1938 рр.) – син 

М. М. Аркаса, народився в м. Миколаїв, увійшов в історію як український 

режисер, театральний діяч, полковник УНР. Слідуючи військо-морській 

родинній традиції, навчався в Петербурзькому морському кадетському 

корпусі, в Єлисаветградському кавалерійському училищі, проходив службу в 

прикордонних військах Приморського округу, був ад’ютантом командувача 

російськими військами на Далекому Сході, в 1906 р. звільнився в запас. Після 

служби зайнявся своєю улюбленою справою – театром, подорожує з 

мандрівними трупами. Любов до громадсько-просвітницької діяльності 

прищепив йому батько, і М. М. Аркас разом з ним стає членом 

Миколаївської «Просвіти», активно бере участь у її розбудові [158, арк. 3]. 

Цікаво відзначити, що у 1910 р. відбувся дебют М. М. Аркаса-другого в 

опері М. Лисенка «Енеїда» в трупі М. Садовського. Згодом він буде співати в 
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операх С. Манюшки «Галька», М. Аркаса-батька «Катерина». У 1914 р. 

відкриє власний театр на Кубані, у Краснодарі. 

Під час Першої світової війни був мобілізований до складу російської 

армії, служив в Дикій дивізії Чеченського полку [159]. З початком 

визвольних змагань українського народу його підрозділ українізовано і 

перейменовано на Полтавську партизанську кінну сотню, разом з якою він 

воював проти більшовиків під Києвом. Як згадує П. Скоропадський в своїх 

«Спогадах», М. Аркас один з перших зі своїм дивізіоном пристав до нього, 

але був і одним із перших, хто пішов проти нього із-за федерації з Росією 

[160, с. 157, 217]. В період Гетьманату М. Аркас був командиром кінного 

Переяславського полку армії УНР, командував кінним відділом охорони 

Центральної Ради та начальником конвою (особистої охорони гетьмана 

П. Скоропадського). В листопаді 1918 р. під час антигетьманського 

повстання він переходить на бік Директорії і загону Січових Стрільців, 

командує Кінним полком Кості Гордієнка. Через рік М. Аркас з полком 

приєднався до 2-го корпусу Українського Галицької Армії (командував 2-м 

Кінним полком), яка в цей час укладає союз із Добровольчою армією 

О. Денікіна та оголошується владою УНР поза законом. [161, с. 1323]. 

Можна зауважити, що М. Аркас-другий не був в душі військовим, все 

ж-таки головним його покликанням був театр, жорстокі обставини того часу 

примусили його займатися воєнними справами. Але за будь-яких обставин 

він завжди і до кінця був вірним Україні. 

Після закінчення військових дій він повертається на сцену. В 1920–

1921 рр. – актор і режисер пересувного театру І. Когутяка в Станіславі (нині 

Івано-Франківськ), в 1921–1923 рр. входив до трупи В. Косака в Коломиї 

[162, с. 648], очолював просвітянський театр в Ужгороді, український театр 

«Нова сцена», що діяв при філії «Просвіти» в Хусті, що був центром 

української театральної культури на Закарпатті [163, с. 326]. Цей театр і 

товариство «Просвіта» витіснялися просвітним товариством О. Духновича, 
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але М. Аркас завдяки своїй наполегливості в 1932–1933 рр. отримує дозвіл на 

організацію власного театру та ставить вистави, а восени 1934 р. відкриває 

«Руський театр імені М. К. Садовського» в Ужгороді [164].  

М. Аркас-другий не лише займався режисурою але й відзначався 

майстерною грою у виставах українського класичного репертуару: роль 

батька в опері М. Аркаса-батька, роль виборного у «Наталці-Полтавці» 

І. Котляревського і М. Лисенка, роль писаря у «Запорізькому скарбі», але 

найяскравіше його акторський талант відкрився в образі Івана Карася з опери 

«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. Як свідчать спогади 

невідомої авторки, завідувачки місцевим хором в Ужгороді у журналі «Наше 

життя» під скороченням П. Щ-ка (імовірно, П. Росіневич-Щуровська, яка в 

1934–1936 рр. працювала і жила в Ужгороді), М. Аркаса «публіка знала, 

любила і звикла до способу його гри, що вкорінилася протягом довгого часу 

за славним зразком із минулих часів» і про обурення місцевого населення, 

коли роль Карася в опері «Запорожець за Дунаєм» хотіли віддати іншому 

актору [165]. 

Слід зауважити, що дружина М. Аркаса Надія Аркас (дівоче прізвище 

Народкова) разом зі своєю молодшою сестрою Марією (в майбутньому – 

дружиною К. Клепачівського, директора Державного банку УНР) теж 

служили при Генеральному штабі Армії УНР з початку організації 

української армії. Своїх дітей у М. Аркаса-другого і Н. Аркас не було, тому 

вони удочерили молодшу сестру Надії Марію, що зростала у їхній сім’ї. 

Удочеріння було суто формальною справою, і викликано потребою 

загубитися в окупованому Києві більшовиками, адже до приходу червоних 

М. Клепачівська працювала у військовому відомстві УНР. М. Аркас-другий 

стане хрещеним батьком її доньки Софії, і Марія з гордістю буде носити 

подвійне прізвище Аркас-Клепачівська в еміграції у США [166, с. 55, 72].  

Під час революції, у 1919 р. з цілим поїздом скринь, з паперами 

Українського Державного Банку, його працівниками і своїм чоловіком 
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К. Клепачівським виїжджають до Польщі. І вже звідти, у 1925 р. Марія 

Іванівна з донькою їдуть до Миколи і Надії Аркас на Пряшівщину до 

Ладимирової в Чехословаччину, де живуть до 1929 р., а потім знову 

повертаються в Польщу [167]. Цікавим є той факт, що у містечку 

Ладимирова Миколі Аркасу з дружиною Надією та його недавнім полковим 

священиком Мироном Кривуцьким була організована своєрідна 

«сільськогосподарська комуна». Сувора емігрантська реальність 

примушувала шукати способи виживання української інтелігенції на чужій 

землі. Як зазначають свідчення Софії Клепачівської-Чопівської (доньки 

М. Аркас-Клепачівської та К. Клепачівського), у їх сімейному архіві 

збереглася світлина тих років, зроблена у Ладимировій. На ній отець 

М. Кривуцький, М. Аркас-другий з дружиною Надією, М. Аркас-третій, 

О. Аркас, О. Шестерікова-Аркас, М. Аркас-Клепачівська і С. Клепачівська 

[168, с. 59–61]. «Комуна» проіснувала близько 3-х років. І звідти 

М. Кривуцький виїжджає до Канади, Аркаси роз’їхалися до Праги, Ужгорода 

і Ченстохов. 

Помер М. Аркас-другий раптово, від серцевого нападу. Похований на 

Зимовій горі м. Хуст. Відомий співець Закарпаття В. Гренджа-Донський 

зробив запис у своєму щоденнику, опублікованому через декілька десятків 

років в Америці: «Нагло, несподівано помер Микола Аркас – знаменитий 

актор, композитор, теперішній шеф-режисер «Нової сцени». 

…Перепрацювався, хотів закарпатське театральне мистецтво поставити на 

високий рівень, щоб воно в рідній державі його репрезентувало…» [ 169]. 

Микола Миколайович Аркас-третій (1898–1983 рр.) – історик, філолог, 

доктор філософії Українського Вільного Університету у Відні. Народився в 

Миколаєві, навчався в миколаївській гімназії. В 1919 р. емігрував до 

Туреччини, в 1920 р. – до Чехословаччини (Ржевніце), де прожив майже 

30 років, навчався у Празі, в 1949 р. живе у Франції, в 1958 р. – прибуває до 

останнього свого пристанища – США. 
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Під час навчання на філософському факультеті Українського 

університету в Празі цікавився історією, архаїчним періодом і археологією. 

Під впливом лекцій професора В. Щербаківського про Трою в нього виникає 

ідея перекласти Гомерову «Іліаду» не відходячи ні на йоту від 

першоджерела. Підготовка до роботи йшла у 1930–1934 рр., проводилися 

правки у 1935 і 1937 рр., і вже остаточне корегування відбулося у 1953 р. у 

Франції [170, с. 86]. Праця отримала достойні оцінки вчених, Є. Маланюк у 

передмові до книги М. Аркаса писав, що робота М. Аркаса «є першою 

широкозорою монографією передісторичного і древноісторичного періоду» 

[171]. Вчений українського зарубіжжя, доктор Я. Пастернак відзивався про 

М. М. Аркаса як про передового українського історика античного і княжого 

періоду в еміграції і вважав його працю цінним внеском в історіографію 

України [172]. 

У 1954, 1955, 1963 та 1966 рр. на шпальтах щомісячника «Визвольний 

шлях» публікується частина спогадів про М. Аркаса (1853–1909 рр.) з 

«Родинної Хроніки», над якою працював М. Аркас-третій. І хоча окремим 

виданням «Родинна хроніка» так і не була випущена, ці спогади є цінними 

історичними джерелами для створення цілісної картини про М. Аркаса та 

його історіографію. В 1955 р. виходять «Наші степи», написані для покоління 

українців, що виросли на чужині, де наголошується, що «степ – славне тло 

нашої історії», побіжно згадуюється історія козаччини, описується флора і 

фауна південноукраїнських степових територій [173]. В 1955 р. виходять 

«Кошари», де онук М. Аркаса згадує маєток Богданівку [174]. 

У 1956 р. випускає поетичний переклад «Дума про похід Ігоря на 

половців у 1185 р.», характеризуючи свою роботу як скромну працю, що не 

претендує ні на точність перекладу, ні на поетичну цінність і тим більше на 

славу. Писав її в еміграції, не маючи відповідної літератури і розвідок, окрім, 

праці професора В. Перетця про «Слово» і книжки зі старослов’янського 

тексту. Цікавим є його проведення паралелі між «Словом» і «Іліадою» 



61 

Гомера, як двох найстаріших творів староруського і грецького письменства. 

Називав свою роботу переказом, який не потребує суворо дотримуватися 

першоджерела. Свою працю присвятив своїй матері, якій завдячував за 

заохочення і зацікавленість «Словом» [175, с. 216]. У своїй перекладацькій 

діяльності, М. Аркас використовував прийоми сталих на той час традицій 

української літератури. Як зазначає дослідниця О. Полухіна, саме з 

перекладів та інтерпретацій творів з античної тематики брала витоки нова 

«секулярна» українська література, що формувалася під знаком 

просвітительського реалізму (П. Лобисевич, К. Димитрашко, П. Гулак-

Артемовський та ін.) [176]. 

В 1962 р. випускає в лондонському суспільно-політичному і науково-

літературному місячнику «Визвольний шлях» серію статей «Запорожці» 

(уривки з «Родинної хроніки»), де розповідає про свої дитячі роки в 

Богданівці і дружбу з місцевими хлопчаками, ділиться спогадами сімейного 

життя [177]. 

У повісті «Про наш степ широкодолий» М. Аркас висвітлює багатий 

фактологічний матеріал щодо слов’янських традицій і вірувань, тваринний і 

рослинній світ південного степу, історію його колонізації, запорозьких 

козаків, невідомих широкому загалу спогадів приватного життя в родині 

М. Аркаса [178]. У серії статей «Ржевниці» розповідає про історію цього 

міста, еміграцію на його теренах, знайомство і співпрацю з визначними 

діячами української еміграції Д. Дорошенком, О. Кандибою, С. Наріжним, 

М. Самойловичем, С. Шелухіним, Л. Бичем, В. Щербаківським [179]. 

У 1963–1964 рр. працює над «Історією Північної Чорноморщини з діб 

прадавніх і до часів козаччини», в 1969 р. вона побачила світ у Торонто. Але 

після критики О. Домбровського полишає задум продовжувати, і перший том 

залишається останнім.  

Від дідуся М. Аркас-третій успадкував хист до написання не лише 

історичних робіт, а й поетичних, його вірші періоду 1931–1933 рр. «Літом», 
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«Марево ретроспективного прозріння», «Роздуми», «Різдво», «На лугах», 

«Над чорною мапою», «Чорне вітрило» збережені в Центральному 

державному історичному архіві (ЦДІАЛ України у м. Львові) [180]. 

М. Аркасу-третьому вдалося достойно наслідувати і продовжувати 

діяльність свого дідуся М. Аркаса, його літературний-поетичний талант 

втілився в переклади, монографії, повісті і вірші. Проживши більшу 

половину життя в еміграції, не маючи змоги повернутися в Україну він не 

полишив працювати на її благо і підтримку українського національного 

становлення. Так само, як свого часу М. Аркас вирішує написати свою 

«Історію України-Русі» насамперед для свого онука, М. Аркас-третій 

переслідує такі ж цілі в написанні своєї «Історії Північної Чорноморщини». В 

одному з листів на батьківщину в 1960-ті р. М. Аркас-молодший писав: «Я 

хочу, щоб мій син добре знав минуле нашого роду, окремих його 

персонажів» [181]. Підводячи результати свого життя, М. Аркас резюмував, 

що за 40 років поневіряння за кордоном він був студентом, чорноробом, 

доктором філософії, наймитом, лісорубом [182, с. 13].  

Отже, нащадки М. Аркаса, опинившись в еміграції, не розгубилися і 

робили все можливе для поширення української ідеї, до останку залишалися 

при цьому справжніми і відданими патріотами свого народу. Завдяки 

порядності, високій моралі та професіоналізму рід Аркасів зайняв важливе 

місце в історії Миколаївщини та України, його представники зробили 

великий внесок в історичний поступ України ХІХ–ХХ ст. Постать 

М. М. Аркаса постала на доволі сприятливому, непересічному генофонді 

попередніх поколінь. 
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2.2. Життєпис М. Аркаса 

 

У когорті видатних українців другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

поважне місце займає Микола Миколайович Аркас, який свій різнобічний 

талант та високу освіченість віддав розвитку українського національно-

культурного життя і прищепленню високої духовності, моральності і 

гуманізму нашому народу. 

М. Аркас побачив світ 26 грудня 1852 р. за старим календарним стилем 

або 7 січня 1853 р. за новим календарним стилем у м. Миколаєві. Як зазначає 

М. Аркас-третій в своїх спогадах, народився М. Аркас у будинку родини 

Ворожейкіних на вулиці Нікольській 13, де на той час мешкало молоде 

подружжя М. А. і С. П. Аркасів [184].  

Микола Андрійович та Софія Петрівна мали сімох дітей: Віру (1851 – 

померла немовлям, похована в Севастополі), Миколу (1853–1909 рр.), 

Костянтина (1854–1889 рр.), Петра (1855–1857 рр.), Андрія (1858–1889 рр.), 

Софію (1861–1878 рр.), Володимира (1862–1889 рр.) [184]. Безумовно, 

діяльна та енергійна натура адмірала М. Аркаса мала вплив на його дітей. 

Відповідальність, глибока переконливість – ці риси були притаманні 

найкращим представникам роду. С. Аркас була ніжною і дбайливою матір’ю 

для своїх дітей, ставилася до них з особливою любов’ю і піклуванням. Життя 

родини було сповнене благополуччям, патріархальністю і консерватизмом. 

Коли Миколі виповнилося 9 років, батько віддав його в школу 

правознавства в Петербурзі, де в той же час навчалися М. І. та 

П. І. Чайковські. Суворий уклад і жорстка дисципліна не подобалась учню. 

Він звинувачував в усьому батька і нетерпляче чекав шкільних літніх 

канікул, аби знову опинитися у родинних маєтках батьків – в с. Богданівці 

(нині Стара Богданівка поблизу Миколаєва) та в с. Христофорівці (тепер 

Баштанського району Миколаївщини). В школі правознавства Миколу і 

Костянтина Аркаса доглядали камердинер Петро (в минулому матрос), 
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француженка Жозефіна Карлівна, англійка мадам Фурньє та німець Фрідріх 

Нушке. 

Залишається відкритим запитання – яким же чином син адмірала 

М. Аркаса захопився українською національною ідеєю? Для цього необхідно 

дослідити ті чинники, що вплинули на формування у М. Аркаса саме 

українського світогляду. Неабияку роль в цьому відіграв камердинер Петро, 

який розповідав про минуле та кріпацтво. Сам же М. Аркас згодом згадував: 

«Це Петро відкрив мені очі, це завдяки йому я такий щасливий, що можу 

служити своєму народові, робити йому користь. Не будь Петра – не було б і 

мене, а жив би собі офіцер з вихолощеною душею, яких тисячі, ганявся б за 

кар’єрою, а хіба ж то життя?» [185, с. 78]. 

У 1866 р. юного Миколу віддали у навчання в Одесу до приватної 

гімназії Ф. і П. Стародубцевих, висококваліфікованих і суворих педагогів. 

Гімназичні твори Аркаса свідчили про любов їх автора до творчості, про його 

безсумнівні літературні здібності. У них виразно відчувається любов Аркаса 

до простого народу, прагнення вникнути в його душу, бажання розуміти 

психологію героїв літературних творів. Оригінали шкільних творів 

М. Аркаса зберігаються в Київському державному музеї театрального 

мистецтва. 

В учительському складі гімназії працювали вчитель грецької мови і 

музики П. Ніщинський та вчитель історії Л. Смоленський. Останній – 

послідовник російських основоположників революційно-демократичної 

ідеології О. Герцена, М. Добролюбова і М. Чернишевського, був одним з 

організаторів і лідерів одеської «Громади» – літературно-політичної 

організації кінця ХІХ ст., що ставила за мету створення програми 

українського національного відродження. Найвидатнішими її членами були 

Л. Смоленський, М. Комаров, О. Андрієвський, М. Ковалевський, 

П. Ніщинський. Організація була помітним осередком національного руху і 

мала авторитет однієї з найвпливовіших громад Наддніпрянщини. 
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Л. Смоленский сповідував принципи українофільсько-народницької 

доктрини і користувався шаленою популярністю і повагою серед своїх 

студентів. Навіть викладаючи у Одеській військовій школі, йому вдавалося 

впливати на учнів в утвердженні української національної свідомості і 

схиляти на свій бік молодих офіцерів. Як згадує його учень Є. Чикаленко, 

широкому загалу українського громадянства він був майже невідомий, бо за 

все своє життя майже нікуди з Одеси не виїжджав і не написав ні рядка після 

того, як за наказом керівництва спалено магістерську дисертацію з історії 

Болгарії, яку він представив Одеському університету [186, с. 130]. 

П. Ніщинський – передова людина того часу, український патріот і 

талановитий композитор, автор «Вечорниць», «Закувала та сива зозуля» 

полюбив М. Аркаса, запримітив у нього нахил до поезії і музичної творчості, 

радив занотовувати народні пісні і перекази в оригіналі. Саме він познайомив 

його з М. Кропивницьким, який у 1871 р. розпочинав кар’єру на сцені 

«Нового Одеського театру» [187]. 

Закінчивши гімназію, вісімнадцятирічний Микола Аркас сформував 

первинні засади свого світогляду і світорозуміння, встановив базові 

принципи персонального бачення картини світу, що визначили підвалини 

його суспільно-культурної та наукової діяльності.  

Батьки хотіли, щоб він отримав військову освіту (його молодші брати – 

Костянтин і Володимир пішли в цьому напрямку), але подолати спротив сина 

не вдалося. У серпні 1870 р. вступає на відділення природознавчих наук 

фізико-математичного факультету Новоросійського університету в Одесі, 

хоча схильності до природничих наук не мав. Йому була виділена дуже 

скромна матеріальна платня, якої ледве вистачало на проживання в 

«Паризькій гостиниці» і невибагливу їжу. Але навіть в таких скрутних 

умовах М. Аркас витрачав усі свої гроші на купівлю української літератури і 

допомагав бідним студентам. На цьому етапі життя йому були притаманні 

утопічна віра в ідеали перебування світу на нових удосконалених принципах 
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соціальної справедливості. Усе це разюче відрізнялося від родинного режиму 

і виховання, в якому він зростав. Вир студентського життя захоплює 

багатоманітністю ідеалів і угруповань, що поширювалися в той час: 

народництво, народовольство, слов’янофільство, натуралізм, дарвінізм, 

соціалізм, нігілізм. 

Слід зауважити той маловідомий факт, що в університеті нетривалий 

час М. Аркас перебував під впливом анархічно мислячих нігілістів, що 

негативно ставилися до буржуазно-дворянських традицій, звичаїв, 

кріпосницької ідеології. Ватажком їхнього осередку в Новоросійському 

університеті був А. Желябов. З двома студентами-однодумцями М. Аркас 

навіть обійшов увесь Крим. Цікавився кримськими татарами і заходив до 

найвіддалених гірських аулів. Імовірно, із-за суворої дисципліни батька він 

пристав до радикальних і руйнівних поглядів в перебудові світу. Не дивно, 

що М. Аркас досить швидко розчарувався грубим і аморальним нігілізмом, 

що був предтечою комуністичного ретроградства людської думки. Але 

згодом все ж таки М. Аркас переховуватиме А. Желябова на горищі 

палацового флігеля від переслідувань поліції в Миколаєві. 

Можна припустити, що цілком можливим є захоплення М. Аркасом 

принципами «народництва», що набирало популярності в 60–90 ті роки 

ХІХ ст. – нового напрямку в історії та культурі, головною рисою якого в 

Україні була ідеалізація селянства і переконання, що селяни і козаки були й 

лишаються носіями українськості. За переконанням «народників», щоб стати 

ближчим до народу, треба вивчити його звичаї, мову та фольклор [188, 

с. 310]. Це підтверджує і онук М. Аркас-третій, що М. Аркас зближається зі 

студентами народовольчо-слов’янського напрямку з ідеалізацією простого 

народу і братерством слов’янських народів і мріями створення федеративної 

слов’янської держави. Щирість, шляхетність, тверезе міркування і деяка 

романтичність та сентиментальність поглядів різко протистояло грубості і 

аморальності нігілістів. Їх надихали Г. Грабянка, С. Величко, 
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І. Котляревський, Т. Шевченко, С. Гулак-Артемовський, П. Куліш, 

Д. Бантиш-Каменський, козацькі думи і народні пісні. Намагаючись по 

справжньому проникнутися народницькими поглядами, студенти одягались в 

український народний одяг, носили кунтуші і чоботи, відрощували вуса, 

«ходили в народ» пробуджувати в селян національну свідомість. Ходив в такі 

мандрівки і М. Аркас, по що розповідав своєму рідному брату Костянтину 

[189, с. 51]. В період навчання в університеті М. Аркас пише драму 

«Мазепа», яка, на жаль, не збереглася, зацікавлюється музикою та записом 

українських народних пісень і перекладом їх на ноти (ці два зошита втрачено 

М. Аркасом-третім в Ялті) [190, с. 73]. 

Неабиякий вплив для художньо-творчої діяльності М. Аркаса мала 

його дружба з М. Кропивницьким, участь у театральному житті спочатку як 

актора-аматора у виставах одеського «Нового театру». Не зважаючи на 

незадоволення батьків, М. Аркас виступає актором в трупі 

М. Кропивницького в Одесі та її околицях у виставах «Дай серцю волю – 

заведе в неволю», «Назар Стодоля», «Поки сонце зійде – роса очі виїсть». 

Відчувши, що несповна володіє акторським талантом, покидає трупу, але 

отримує устремління написати драму чи оперу.  

Київський музикознавець Л. Кауфман відзначив величезне значення 

перебування Аркаса в університеті, там, де остаточно сформувався його 

світогляд, зміцнювалися і загартовувалися його демократичні погляди [191, 

с. 15]. В університеті викладали прогресивні професори того часу 

І. Мечников, І. Сеченов, О. Ковалевський. Саме в цей період осмисленими 

стали і його свідома любов до України, глибокий інтерес до її історичного 

минулого, її долі, до духовності українського народу. 

У шкільні та студентські канікули одягнений «по-народному», Микола 

бував серед працюючих у косовицю чи жнива селян, охоче прилучався до 

праці, залюбки спілкувався з простими людьми, вивчав їх побут і традиції, 

товаришував з сільською молоддю. Як відмічає в своєму рукописі М. Лагута, 
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канікули в селі ще більше зближали його з народом, це зближення було 

нагальною потребою для М. Аркаса [192]. Батькові все це було не до 

вподоби. А коли ще й довідався про закоханість сина, його захоплення 

селянською дівчиною Яриною, а не Оксаною, як назвав її, сестру побратима 

М. Аркаса Петра Сала, Л. Кауфман, а за ним і В. Сарбей, та ще й намір 

одружитися, то не на жарт розгнівався. Обурені батьки повертають сина до 

навчання. Його внутрішній дискомфорт виливається на сторінки його 

щоденника, де він аналізує переживання своєї душі. Як свідчать записи його 

історії життя з особистого щоденника, в 20 років він закохується в Ярину, 

збирає гроші на весілля, а в липні 1873 р. пішов свататися до батьків дівчини 

без згоди своєї родини. Але місцевий священик не погодився на укладання 

церковного шлюбу [193]. Починаючи з січня 1875 р., його серце захопила 

Глафіра Франкевич, з якою Микола Аркас зустрічався в салоні родини 

Старових в Одесі, на якій теж мріяв одружитися. 

Як зазначав одеський дослідник В. Хмарський, студент М. Аркас не 

відзначався високою успішністю. Середній бал йому вивели у 3 23/42. 

Оскільки це було нижче чотирьох балів, то завершував навчання він у статусі 

«дійсного студента», а не «кандидата». З шести його «однокашників» за 

показниками навчання він був на четвертому місці. Очевидно, це не 

задовольняло випускника і він 27 серпня подав прохання дати йому 

можливість перескласти іспит з зоології, пояснюючи слабку підготовку 

хворобою батька. Дійсно 2 травня 1875 р. він не з’явився (втім, як і вся їхня 

група) на іспит з цього предмету (а на нього в той день чекали І. Мечников та 

І. Сеченов), і склав його лише 27 травня на «задовільно» [194, с. 162–163]. 

В атестаті, що зберігається в Одеському обласному архіві, зазначається, 

що М. Аркас «слушал лекции при отменном поведении в 1870/1871 – 

1874/1875 гг., академических» і «выпускных испытаниях получил отличные 

и хорошие оценки отметки, впоследствии чего был удостоенный Советом 
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Университета 12 октября 1875 г. звания действительного студента 

естественных наук» [195, с. 193]. 

Хоч як не приваблювала М. Аркаса військова служба, йому довелося 

коритися батьку, який призначив його своїм особистим (значковим) 

ад’ютантом у 1876 р. з одночасним призначенням до канцелярії головного 

командира. 10 листопада 1876 р. він бере шлюб з Ольгою Іванівною 

Шишкіною, дочкою капітана другого рангу і севастопольського героя Івана 

Степановича Шишкіна в Адміралтейському соборі Святого Георгія, що 

збудував 90 років перед тим князь Г. Потьомкін. У весільну подорож молоді 

поїхали до Німеччини, Франції та Італії. Це був перший і останній виїзд за 

кордон М. Аркаса (не рахуючи виїзду до Туреччини в 1876–1878 рр. в зв’язку 

з військовим завданням) [196].  

У 1877 р. починається російсько-турецька війна, і М. Аркаса іменовано 

діловодом похідного штабу Чорноморського флоту, що перебував на 

імператорській яхті «Лівадія», на флагманському кораблі свого батька. Він 

виходить в море і дивом рятується від поранення корабельної гармати. За 

наказом батька, М. Аркаса ще до початку війни, 31 травня 1876 р. повинен 

був таємно передати контрадміралу Г. Бутакову прототип мітральєзи 

(скоростріла для стрільби картеччю). 3 червня прибувши до Царгороду і 

згідно розпоряджень від російського посла, генерал-ад’ютанта М. Ігнатьєва, 

попрямував до Смирни, де був пришвартований корвет «Аскольд» під 

прапором Г. Бутакова. На невеличкому вітрильнику припливши туди і 

передавши адміралу скорострільні цівки, 10 червня повернувся до 

Царгороду, привіз з собою секретні папери Г. Бутакова і передав їх послу. За 

виконанням цього завдання його було підвищено до рангу мічмана 

Чорноморського флоту. Влітку 1876 р. стає помічником командира 

пароплава «Загражденіє», де служив його брат Костянтин. На цьому кораблі 

він прибув до Галацу, де мав виміряти точні дані глибини фарватеру 

дунайських гирл і зібрати інформацію про турецькі бойові кораблі, що там 
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базувались, їх тоннаж, кількість мін, силу їх озброєння, кількість турецьких 

лоцманів та корабельних команд. Із завданням молодий М. Аркас справився 

блискуче. В квітні 1877 р. під час повені на Дніпрі з командою матросів 

рятував жителів прибережних поселень Кременчука та його околиць, 

проявивши при цьому організованість, спритність і відвагу. У вересні 1877 р. 

стає керуючим справами миколаївського управління Червоного Хреста, що 

піклувалось пораненими і хворими солдатами, потому отримує урядове 

звання «колежського секретаря»  

10 листопада 1877 р. у подружжя Аркасів народилася первістка Оксана, 

а згодом, 13 квітня 1879 р. – Петро і 28 серпня 1880 р. – Микола.  

У 1881 р. М. Аркас не полишає наміру завершити військову кар’єру і 

звільняється від ад’ютанських обов’язків, але батько все ж залишає його у 

розпорядженні головного командира Чорноморського флоту. 9 червня 1881 р. 

помирає М. А. Аркас, і М. М. Аркас переходить на службу до нового 

головного командира Чорноморського флоту і портів віце-адмірала 

М. Манганарі, відразу ж подаючи заяву на повне звільнення. 21 грудня 

1885 р. циркуляром Головного морського штату його було відкликано з 

управління головного командира Чорноморського флоту і переведено в 

розпорядження морського міністерства без грошового утримання. У 1886 р. 

його затверджено «Урядовим комітетом» на посаду почесного мирового 

судді Херсонської округи. Повністю звільнений був 1898 р., а у 1899 р. 

отримав ранг «статського радника» [197, с. 303–304, 309]. Нагороджений 

орденом Святої Анни та Станіслава III ст., медалями в пам’ять про російсько-

турецьку війну та царювання Олександра III. 

Після смерті батька успадкував маєток у Христофорівці, перетворивши 

його на зразкове господарство з відомим на увесь край кінним заводом, на 

якому виводили породу – першеронів. М. Аркас був чудовим господарем, 

тримав шість десятин землі, овечу і тваринну ферми, плодовитий сад і 

виноградник. До селян ставився щиросердно і добросердечно, з готовністю 
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кожному допомогти, з притаманною йому звичкою щедрості і любові до 

простого народу. Часто позичав і дарував селянам гроші, худобу і зерно, і 

навіть землю. Але, на жаль, селяни не завжди відповідали тим же добром – 

часто скошували господарські посіви, ламали дерева в саду, грабували зерно. 

В повідомленні Херсонського губернатора Одеському генерал-

губернатору від 10 січня 1887 р. та листі від Одеської судової палати за 

24 березня 1887 р. можна дізнатися про суперечку, що виникла між селянами 

села Христофорівка та землевласником М. Аркасом. Сутичка закінчились 

примиренням, але поліцейсько-бюрократичний апарат був пущений в дію, 

що ледь не завершилось висилкою селян до Сибіру. Отже, судячи з цього, 

відносини з місцевими жителями склалися не відразу [198, с. 21]. 

За словами свого онука, М. Аркас, маючи земельні володіння, нікому 

не дозволяв там полювати дичину, навіть своєму близькому другові Марку 

Лукичу Кропивницькому, який був завзятим мисливцем. Будучи людиною 

принциповою, не відступаючи від своїх засад Микола Миколайович не 

дозволив полювання навіть міському голові і його трьом гласним, із-за чого 

згодом мав деякі прикрості. Цікавим здається той факт, що Микола 

Миколайович Аркас з недовірою ставився до лікарів, не вживав ліків і ще й 

лікував членів своєї родини і селян народними методами. Не лякали його 

епідемії холери, скарлатини, дифтериту й тифу, нехтуючи елементарними 

антисептичними засобами лікував хворих селян травами і компресами, 

підбадьорюючи їх настрій і стан своїми цікавими розповідями [199, с. 74–75]. 

Господарська діяльність М. Аркаса ще не повною мірою оцінена і 

досліджена. Вивченням аспектів цього напрямку його життя займалася 

дослідниця В. Волос [200, с. 60–63.]. У XIX ст. поширюється інтерес до 

системного розведення породистих коней та кінного спорту. Починають 

створюватися кінні заводи. Кінний завод М. Аркаса був створений у 1882 р., 

що спочатку займався розведенням коней-рисаків, придбав для цього одного 

жеребця та шість маток. Окрім цього, на заводі Аркасів, вже розводили 
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чистокровних коней арабських порід, придбавши для цього двох жеребців та 

чотирьох маток у 1884 р. на державному Стрілецькому кінному заводі у 

графа Браницького. Вкупі до вищезазначеного, займалися виведенням 

породи коней, призначених до сільськогосподарських потреб. Сучасники 

відзначали на заводі Аркаса порядок і організовану систему виховання коней. 

Жеребців-плідників і маток в роботі на полях не використовували, гарно 

годували і доглядали, тримаючи порізно в стайнях. Молодняк ділили на 

групи за віком і статтю, зимували коні в теплих стайнях. На заводі діяла 

кінна адміністрація, до складу якої входили: наїзник з окладом 420 крб. на 

рік, квартирою і утримуванням; помічник з платнею 300 крб. на рік і повним 

утриманням; ветеринарний лікар отримував 180 крб. на рік. Прислуга заводу 

була розподілена по стайнях і доглядала окремо кожну породу. При стайні 

був прикріплений старший конюх з заробітною платою 180  крб. і 

утриманням та помічник конюха, що отримував від 48 до 100  крб. на рік з 

повним утриманням.  

Як свідчать матеріали Херсонської земельної сільськогосподарської та 

промислової виставки 1890 р., М. Аркас виставив коней верхової та робочої 

породи у відділі конярства, жеребців та маток у групі рисаків, всього 

19 порід коней. Як результат, золота земська медаль за рисаків; бронзова – за 

коней арабської крові; срібна – за дворічного жеребця. У 1900 р. на щорічній 

повітовій виставці у поселенні Березнегувате отримав похвальні листи за 

робочу породу і рисаків. Станом на 1902 р. (останній рік розквіту кінного 

заводу в Христофорівці) загальна кількість коней становила 87 голів, з них 

4 жеребця-плідника, з яких 3 – верхової породи, 1 – рисак, 16 маток та лошат. 

Окрім цього, були і робочі коні для сільськогосподарських потреб маєтку 

[201]. Отже, М. Аркас доклав немало зусиль і власних коштів у розвиток 

конярства в Україні в другій половині XIX – початку XX ст., займався як 

племінною селекцією, так і виведенням робочої породи, що відповідала 

вимогам Південного регіону.  
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Вже в Богданівці без участі і розрахунків фахівців будує водонапірну 

башту, яка за допомогою вітру черпала воду з криниці і розподіляла її 

складною системою труб по всій економії [202]. 

Однак, не зважаючи на деякі успіхи, сільське господарство не стало 

джерелом збагачення і поліпшення матеріального стану родини М. Аркаса, 

бо за природою душі він не був поміщиком. Великі суми грошей, витрачені 

на кровних племінних жеребців не дали ніякого результату. Вже згодом, в 

Богданівці М. Аркасу все ж вдасться вивести робочу породу коней для 

господарських потреб, що матимуть попит у німців-колоністів і хуторян. 

Слід зауважити, що багато поміщицьких господарств наприкінці XIX–XX ст. 

занепадали і піддавались руйнації внаслідок відміни кріпосницького ладу, 

опинившись без безоплатної робочої сили, не всі господарі змогли проявити 

власну ініціативу, практично заощаджувати, і виводити господарства на нові 

шляхи розвитку.  

Але в спогадах односельців, які зібрані під час науково-збиральних 

експедицій Миколаївського краєзнавчого музею, в селах Стара Богданівка і 

Христофорівка Миколаївської області чіткіше викристалізовується образ 

М. Аркаса як простої, порядної та чуйної людини, що влаштовував просвітні 

заходи для села, де читав «Кобзаря», не цурався праці в господарстві, мав 

тверду вдачу, був строгий і вимогливий щодо порядку у маєтку, дарував 

малозабезпеченим селянам земельні наділи в с. Нова Богданівка [203–205]. 

За згадками онука, М. Аркас вживав у побуті російську мову, 

досконало українською літературною не володів, з селянами вживав діалект- 

засмічену російськими словами українську мову, удосконалював свою мову 

до кінця життя.  

Любов до моря і морської справи у М. Аркаса вилилася ще в одну 

марнотратну купівлю: в 1891 р. він придбав у Англії велику двощоглову яхту 

за 12.000 крб, утримував її і екіпаж матросів. Названа на честь дружини 

«Олеся», вона кружляла біля берегів Богданівки і Одеси. Прикметно, що 
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М. Аркас був діючим членом миколаївського яхт-клубу і до самої смерті був 

його командором. Чимало особистих коштів було витрачено на його 

перебудову, щоб він мав терасу, буфет, майстерні і човносховище, місток-

пристань, тенісний майданчик і сад [206, с. 457]. Отриманий в спадок палац з 

маєтком Богданівка на деякий час поліпшують матеріальне становище 

родини. М. Аркас збайдужів до Христофорівки: кінний завод почав 

занепадати і згодом був закритий, худобу і коней переведено до Богданівки, 

частину земель розпродано, маєток передано в управління. Сімейною 

літньою резиденцією стає Богданівка.  

Втім першочерговою для М. Аркаса була культурницька нива. Однією 

з перших справ М. Аркаса, що відразу поставила його у лави видатних діячів 

культури, а місто Миколаїв – до лав українських культурних центрів, стала 

опера «Катерина» – перша опера на Шевченківський сюжет. Створена на 

основі народної пісенності, лібрето композитор написав сам.  

Уривки музики з опери «Катерина» першими почули миколаївці у 

виконанні місцевого оркестру 23 березня 1897 р. Повністю опера у виконанні 

трупи корифея українського театру М. Кропивницького вперше прозвучала 

на гастролях трупи в Москві 1899 р. Потім її чули і бачили в Києві, затим у 

Варшаві, Кракові, Львові. Миколаївці ж побачили цю постановку у виконанні 

трупи М. Кропивницького 14 березня 1900 р. Автор не стримав сліз, коли під 

шквал оплесків актори піднесли йому лавровий вінок. 

Значення опери полягало не лише в її музиці, народності чи першій 

оперній інтерпретації поеми Шевченка. Сам Аркас бачив у ній набагато 

більше – то була форма служіння українській справі та засіб пробудження 

національної самосвідомості народу. В одному з листів він так визначив сенс 

своєї праці: «Може вона й не справдить сподівання, якого б жадалося, бо до 

творів Великого нашого Тараса не моїй слабій музиці брязчати, але 

осмілився і я свого додати, щоб пісня його ширилася між нашим людом, щоб 

бачили вони те, що тяжко і болісно накипіло на його серцеві і вилилось у 
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стиху могутнім. Я бачив, як «Катерину» ставило товариство 

М. Л. Кропивницького у Москві і Миколаєві, я сльози бачив, чув і плач і 

більше нічого не жадаю» [207, с 34–35].  

Успіх опери, заохочування з боку М. Л. Кропивницького породжували 

нові задуми. Але у лютому 1899 р. сталося непередбачене: крововилив у 

мозок і параліч правої руки. Кар’єра композитора скінчилася, Аркас не міг 

працювати з фортепіано. 

Існують також відомості про зв’язок М. Аркаса з театральним життям 

міста Миколаєва. За переконаннями Д. Заковоротнього, саме Миколі Аркасу 

належала ініціатива запросити трупу Саксаганського до Миколаєва на 

гастролі 1898 р. Він же і рецензував усі спектаклі цієї трупи в газеті 

«Южанин», під псевдонімом «Н. А. Г.». Рецензент, безсумнівно, добре знав 

історію виникнення і розвитку українського театру, його видатних акторів і 

драматургів, глибоко розумів театральне мистецтво [208, с. 43–46.].  

Він був високоосвіченою людиною, мав чудову бібліотеку, в котрій 

налічувалося понад тисячу томів творів класиків української літератури, а 

також російських старовинних і новітніх книг, літератури з морської 

тематики тощо. У книжковому фонді обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. О. Гмирьова зберігається 40 книг з приватної колекції родини 

Аркасів, що її передала до бібліотеки у 1919 р. дружина М. Аркаса – 

О. Аркас. На деяких книгах з цієї колекції є позначки власників – «НА», 

«КА», «СА» – Миколи Аркаса, Костянтина Аркаса та Софії Аркас.  

У М. Аркаса з’являється нова сфера творчих пошуків: він почав 

вивчати історію України. А найскромнішою метою було створити рукопис з 

історії України для домашніх потреб, навчання та виховання внука Миколи. 

М. Аркас глибоко знайомився з документальними матеріалами, працями 

професійних істориків. Мислилося узагальнити набуті матеріали у 

найдоступнішій формі, зрозумілій навіть підлітку [209]. 
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Такою і постала книга М. Аркаса «Історія України-Русі» – це перша 

історія нашої Батьківщини, видана в 1908 р. в Петербурзі українською 

мовою. Нечуваний для таких видань того часу масовий, семитисячний наклад 

розійшовся вмить протягом кількох місяців. Хоча вона в тогочасному 

суспільстві була сприйнята неоднозначно, проте прості люди зустріли 

написану популярною, дохідливою мовою історію України з любов’ю і 

захопленням. 

Книгу схвально зустріли й вітали такі видатні українські діячі, як 

Г. Хоткевич, Є. Чикаленко, В. Степаненко, Б. Грінченко, В. Липинський, 

В. Доманицький, Б. Лепкий та ін. Так, Б. Грінченко писав М. Аркасу: «Невже 

ж Ви не спостерігаєте, як Вас усюди, і всі люблять за Вашу історію?». 

Дійсно, вона містила в собі багатий фактичний матеріал та яскраву і просту 

мову викладу, що було вельми доречно для широкого кола читачів. 

Особливістю Аркасової «Історії» є також те, що історичний процес 

розглядався за персоналіями його провідних діячів, авторською подачею 

важливих історичних подій і наданням переваги висвітленню політичної 

історії проти соціально-економічної. 

Третім («Історія України-Русі», опера «Катерина») дітищем Аркаса 

була громадська організація «Просвіта» у м. Миколаєві, яку він створив 

1907 р. і керував нею до своєї смерті 13 (20) березня 1909 р. Саме «Просвіта» 

започаткувала його щоденну роботу на державну незалежність України – 

послідовну, самовіддану, жертовну [210]. 

«Просвіта» боролася за впровадження української мови у народну 

освіту, поширювала українську літературу. Перед виставами в театрі 

М. Аркас читав лекції з історії України. На кошти родини Аркасів 

утримувались школи у селах Христофорівці і Богданівці. Хоч діяльність 

«Просвіти» була ускладнена не лише протидією офіційної влади, але й 

байдужістю людності. М. Аркас закликав «у своєму рідному краї одверто 

працювати у напрямку розбуджування національної самосвідомості, любові 
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до рідної мови на користь свойому пригніченому, зневаженому народові, 

який за своє важке життя, через прикрі обставини, розгубив на свойому 

історичному шляху свої вищі верстви людності, свою інтелігенцію». На 

думку М. Аркаса, мета товариства була «свята і висока». Вона полягала, в 

першу чергу, в усвідомленні свого призначення і організації діяльності так, 

щоб кожен міг «віддати рідному краєві найпотрібніші і найкорисніші для 

його сили свої…». Багатогранна його творчість та діяльність протікали в 

тісних зв’язках з іншими українськими діячами – письменниками і поетами, 

вченими і видавцями. Серед тих, хто звертався до М. Аркаса з різними 

діловими пропозиціями у видавничих або освітницьких справах, відгуками 

на його творчість і громадську діяльність, були Б. Грінченко і Л. Українка, 

Г. Хоткевич і М. Вороний, М. Лисенко і М. Садовський, П. Саксаганський і 

М. Заньковецька, редактор газети «Рада» Є. Чикаленко, діяч Одеської 

«Просвіти» А. Ніковський, кобзар Т. Пархоменко, українознавець 

М. Комаров, науковці С. Єфремов, В. Доманицький, О. Левицький. 

Зверталися письмово до М. Аркаса також групи авторів з українських міст, 

підприємств, нерідко далеко із-за меж України. 

13 березня 1909 р. перестало битися серце великого патріота України. 

Газета «Николаевский голос» писала, що віддати йому останню шану 

прийшло понад 10 тис. чоловік. До будинку покійного на розі вулиць 

Соборної і Адміральської йшли старі і малі, багаті і бідні. Аркаса любили. 

Він був люб’язною і доброзичливою людиною, справжнім гуманістом. 

Панахида проходила у Адміралтейському соборі. Похований у Миколаєві у 

родинній гробниці поруч з батьками Миколою Андрійовичем та Софією 

Петрівною. Рішенням виконкому Миколаївської обласної Ради 2 липня 

1971 р. сімейний склеп Аркасів взято під охорону, як пам’ятника історії та 

культури. У 1972 р. та 1988–1989 рр. він був відреставрований. 

26 квітня 1909 р. на шпальтах «Николаевской газеты» М. Аркас 

згадувався «як людина своєрідного характеру і душі. Як людина у 



78 

найвищому ступені культурна і освічена, він розумів, що благо народу і усієї 

нашої країни в безперервному русі до шляху прогресу» [211]. 

В посмертній згадці на сторінках Календаря львівської «Просвіти» за 

1910 р. про М. Аркаса написано наступне: «Микола Аркас походив з 

великого аристократичного роду і сам займав визначне становище, але мимо 

сього був він все щирим українським демократом, та не цурався ні своєї 

рідної мови української, ні свого народу, як деякі інші одиниці з українського 

роду на високих і низших становищах. Микола Аркас був все отвертим і 

щирим українцем і то не тільки на словах, але і на ділах. Він безвпинно 

займався пильно всякими українськими справами і оскілько мав 

спроможність, прикладав своєї праці для зросту української справи…Отже, 

Микола Аркас був людиною незвичайною, буденною. Це був щирий і 

совісний син України, сердечний брат свого народу, для якого положив 

стільки праці і захворів» [213]. 

Що стосується сімейного життя, то Ольга Іванівна Шишкіна була йому 

не тільки улюбленою дружиною, народивши трьох дітей – Оксану, Петра і 

Миколу, а й вірним другом, помічником, пройнялася патріотичними 

поглядами чоловіка щодо української музики, історії народу. Недарма перше 

видання опери «Катерина» (1897 р.) вийшло з написом на обкладинці: 

«Присвята любій, незабутній жінці моїй Олесі». В шлюбі подружжя прожило 

разом 33 роки. Ольга Іванівна була волевою, сильною і енергійною жінкою, 

яка повністю розділяла і підтримувала погляди і діяльність свого чоловіка. 

Навіть факт перевидання Аркасової «Історії України-Русі» після його смерті 

свідчить про її повагу і підтримку його творчості. Після смерті М. Аркаса 

сім’я лишилася свого покровителя і захисника, зазнала утисків від 

прийдешньої 15 березня 1919 р. влади Ради робочих депутатів. Зберігся лист 

від 22 липня 1919 р. О. І. Аркас до комунального відділу Миколаєва, в якому 

вона просить звільнити її від трудової повинності, бо вона вже виплатила 

контрибуцію і має погане здоров’я, виховує малолітнього онука, не є 
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експлуататором чужої праці і не має засобів для існування [213]. 27 липня 

1918 р. вона продала палац Аркасів молодому подружжю Буцьких, 

поміщикам Олександрівського повіту Херсонської губернії. І в 1919 р. 

емігрують з родиною до Туреччини, а згодом до Чехословаччини. В 

Ржевнівці, неподалік Праги, на Чехословаччині Аркаси проживуть цілих 

30 років. 

Слід сказати, що якби військова служба М. Аркасу не здавалася 

нудною, своїх синів він віддав би до морського кадетського корпусу. На його 

думку, діти Аркасів мають служити на флоті, не перериваючи цю традицію 

[214, с. 1174]. 

Трагічна доля чекала родину М. Аркаса. Внаслідок революції, вони 

опинилися в еміграції. 14 грудня 1902 р. син М. Аркаса вчинив самогубство у 

Петербурзі, донька Оксана, опинившись у Празі, заплатить страшну ціну за 

своє походження ув’язненням у енкаведистських катівнях. Її син, коли по 

нього прийшли у 1945 р., вибере небуття, відкриючи у квартирі газовий 

вентиль і підірвавши себе і смершівців [215]. О. І. Аркас, за свідченням 

онука, померла 31 січня 1936 р. у Ржевнівцях від отруєння крові, внаслідок 

діабету. М. М. Аркас-третій помер у шпиталі Гаардінер, Мейн, що у США, 

залишивши дружину Валентину Яківну і сина Миколу [216]. 

Благодійність була притаманна не лише одному М. М. Аркасу, а й усій 

його родині, в 1913 р. сім’я Аркас звернулась до Херсонської міської думи з 

заявою передати в дар херсонському музею колекцію старовинних монет, 

медалей, документів і книг, зібраних З. А. і М. А. Аркасами. Але це 

викликало негативну реакцію з боку голови комісії з організації 

миколаївського міського музею С. І. Гайдученка, мовляв, музей в Миколаєві 

потребував цієї колекції більше. Директор херсонського музею старовини 

В. Гошкевич зазначав, що в колекцію також входять і античні вази, прикраси, 

знайдені в Херсонських і Одеських повітах, ольвійські знахідки, близько 

1,5 тис. екземплярів монет і медалей [217]. В знак поваги до Миколаєва 
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О. І. Аркас передала в миколаївський музей частину колекції М. А. Аркаса 

(документальні книги, карти і плани, портрети Катерини II, адмірала 

О. С. Грейга, М. А. Аркаса). 17 липня на засіданні Миколаївської Думи 

С. І. Гайдученко подякував О. І. Аркас за щедрий дарунок місту. 

На жаль, не зберігся до наших днів будинок на вулиці Адміральській, 

де на початку ХХ ст. жив М. М. Аркас. Після війни під час реконструкції 

центрального майдану (колишньої Соборної площі), він був знесений. Лише 

два мармурові леви, привезені колись із сонячної Італії та поставлені на чатах 

біля будинку Аркасів, збереглися донині. Вони тепер прикрашають вхід до 

Каштанового скверу в центрі міста Миколаєва. 

На місці ж будинку Аркасів (вулиця Адміральська 31) до 140-річчя від 

дня його народження 27 жовтня 1992 р. відкрито пам’ятний знак – мідну 

стелу з карбованим барельєфом М. Аркаса. На пам’ятнику навічно написані 

слова: «Тут стояв будинок, у якому жив і працював український композитор, 

історик, просвітитель, автор «Історії України-Русі», опери «Катерина», 

засновник Миколаївської «Просвіти» – Микола Миколайович Аркас (1853–

1909 рр.)». 

До 150-річчя від дня народження на скромному двоповерховому 

будиночку, де він народився, навпроти головного корпусу Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського, виставлено 

горельєф М. Аркаса, його ім’я носить Перша українська гімназія, уже 

згадуваний народний хор М. Шпачинського. Напередодні 160-х роковин на 

історичному факультеті МНУ імені В. О. Сухомлинського відкрито іменну 

аудиторію – імені М. М. Аркаса, як складову першого в області 

археологічно-етнографічного музею (2010 р.), з квітня 2011 р. щорічно 

видаються матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій 

«Аркасівські читання». 

Починаючи з 1996 р., розпорядженням облдержадміністрації від 

18 квітня № 0247 для подальшого розвитку народної творчості та культурно-
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просвітницької діяльності, підготовки кадрів працівників культури, 

підвищення їх професійної майстерності, було засновано обласну премію 

імені Миколи Миколайовича Аркаса [218]. Вона присуджується раз на два 

роки як окремим працівникам культури і мистецтва, так і творчим 

колективам та організаціям за видатний внесок у розвиток та збереження 

української національної культури. Премію встановлено в розмірі 

еквівалентному десяти неоподаткованих мінімумів і видається з бюджетних 

коштів. Премія присуджувалася у 1994, 1996, 1997, 2000, 2002, 2004, 2008, 

2010, 2012, 2014, 2016, 2018 рр., нині в миколаївському управлінні культури 

приймаються культурно-освітні проекти для здобуття обласної премії імені 

Миколи Аркаса у 2020 р. Лауреатами премії ставали не лише миколаївці, а й 

кияни, одесити, херсонці та кіровоградці. Часто лауреатами премії стають 

науковці з Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського, переважно з його історичного факультету. 

Таким чином, життя і діяльність М. Аркаса припали на особливий 

перехідний період – злам епох – епохи кріпацтва і епохи лібералізму, періоду 

початку перших ліберальних реформ, під впливом яких він мріяв і намагався 

перебудувати життя на принципах рівності і соціальної правди, на основі 

зламу кріпосницького ладу і зародження майбутнього ґрунтувалася своєрідна 

структура поглядів і особливостей М. М. Аркаса. Його особиста доля і 

життєвий шлях і є його спадщиною, спадщиною української історії та 

культури. У людства завжди існувала нагальна потреба прикладу для 

наслідування, згідно яких воно будує власне життя і принципи, а в нинішніх 

умовах втрати моральних орієнтирів і подавно. Життєвий шлях і 

напрацювання М. Аркаса – є не лише цінним з точку зору історико-

культурної спадщини України, а й слугує прикладом для сучасної молоді – 

служіння рідному народові і країні.  

Йому випало бути яскравим і цілісним представником історико-

культурного і суспільного процесу кінця XIX – початку XX ст., надзвичайно 
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складного і переломного періоду. Добросердечність, гуманність, чуттєвість, 

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

своїм сучасникам. Був дилетантом в історично-музичній сфері, але 

дилетантом виключно обдарованим і винахідливим. 

 

 

  



83 

РОЗДІЛ 3 

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА М. АРКАСА ЯК ВИЗНАЧНА ПАМ’ЯТКА 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 

 

 

3.1. Внесок М. Аркаса у розвиток української історичної думки  

 

Уже в дитячі роки виявилося захоплення М. Аркасом історією рідного 

краю. Насамперед саме родина була джерелом формування його історичних 

поглядів. Звичайно, на нього не могла не справити впливу увага і любов до 

минулого, котра панувала у родині, історичні дослідження і публікації діда, 

батька і дядька Захарія, зокрема у виданнях Одеського товариства історії та 

старожитностей (1839–1919 рр.), членами якого вони були. Не слід відкидати 

великий впливу на Аркаса, на його зацікавленість історією Л. Смоленського, 

викладача історії в Одеській гімназії. 

Коли ж згодом через захворювання руки він був змушений відмовитися 

від музичної творчості, то його вибір падає на заняття історією. За 

свідченнями онука, М. Аркаса-третього, думка щодо складання короткої 

історії України для його дитячого розуміння виникла у 1900 р. М. Аркас 

збагачував свою велику бібліотеку, яка нараховувала більше 1000 томів, 

почав збирати і систематизувати матеріал. І вже в міру опрацювання в нього 

виникає ідея трансформувати отриману інформацію в популярне видання з 

історії України, для більш широкого розповсюдження. 

Реалізації такого задуму сприяли і зародження передумов 

революційних настроїв на початку ХХ ст. Широкого розголосу набувають 

українські культурні маніфестації. Однією з грандіозних маніфестацій 

українського національного руху було відкриття в Полтаві пам’ятника 

І. Котляревському 30 серпня 1903 р. До Полтави з’їхалися представники 

Наддніпрянщини, Галичини і Буковини. На події відбувся конфлікт – було 
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оголошено заборону щодо виголошення привітань українською мовою, тоді 

делегати відмовилися виступати і поклали на стіл президії промови 

українською мовою в папках [219, с. 218; 220, с. 412]. М. Аркас теж отримує 

запрошення і знайомиться там з композитором М. Лисенком, з яким в 

подальшому буде підтримувати дружні стосунки.  

Щодо української історичної науки на початку ХХ ст., то вона 

перебувала під впливом російської і польської історій і щойно почала 

виокремлюватись в окрему галузь. Пожвавлення українського національного 

життя збільшує інтерес до національної історії і виникає потреба в 

синтетичному курсі української історії. У 1903 р. в Києві перевидається 

«Історія Малоросії» Д. Бантиш-Каменського, 1904 р. в Петербурзі виходить 

«Очерк історії українського народу» М. Грушевського, в 1906 р. в тому ж 

таки Петербурзі побачила світ «Історія українського народу» О. Єфименко, 

роком пізніше, в 1907 р., вийшла з друку її коротка «Історія України і її 

народу» [221, с. 205].  

Історик і громадсько-культурний діяч Б. Грінченко закликав до 

написання загальних оглядів української історії, наголошував на важливості 

національного пробудження народних мас, а щодо національної ідентичності 

українського селянина зазначав: «Історії своєї він не знає та й не може знати: 

наші патріоти її досі не спромоглися написати, а переказів самих не стає, та й 

ті вже забуваються, а подекуди так і зовсім забулися. Тим наш мужик не знає 

навіть свого національного імені» [222, с. 166–167]. 

Слід зауважити, що М. Грушевський був професором австрійського 

університету, О. Єфименко не мала магістерського диплома і не викладала у 

вищій школі, лише завдяки старанням Д. Багалія, що був ректором 

Харківського університету, їй вдалося присвоїти доктора з російської історії. 

Звісно, і М. Аркас не мав історичної освіти [223]. 

З матеріалів фонду Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка ЦДІАЛ 

України відомо, що М. Аркас вів жваву переписку щодо купівлі літератури в 
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книгарні НТШ в січні–червні 1901 р., в листах він просить вислати йому «усі 

томи Історичної Бібліотеки з першого по десятий», «останній випуск 

«Кобзаря», Євангеліє, церковну службу і співи до неї, на нашій мові з 

нотами», а згодом усі 20 томів історичної бібліотеки [224, арк. 4, 72, 94, 121; 

225, арк. 80]. 

Портрети, рідкісні книги та світлини українських діячів до «Історії» на 

прохання М. Аркаса в Австрії і Німеччині купували дружина О. Аркас і 

донька О. Шестерікова. Велику допомогу М. Аркасу в збиранні літератури 

надав керівник української друкарні при редакції «Киевской старины» 

В. Степаненко. В листі від 13 лютого 1901 р. він інформує, що шукає 

літературу з історії України, видання Боплана, Бантиш-Каменського, 

Рігельмана, інформує про підготовку видання О. Єфименко, підготовку до 

друку Б. Грінченком «Каталогу Чернігівського музею українських 

старожитностей». В листі від 24 грудня 1904 р. повідомляє про новинку 

історичної літератури – працю О. Русової «Малорусские женщины XVI–

XVII вв.», обіцяє надіслати новий IV том «Історії України-Русі» 

М. Грушевського, праці О. Барвінського [226, с. 288]. 

При написанні роботи щодо періодизації історичного процесу 

М. Аркасу давали поради редактори «Киевской Старины» В. Науменко і 

газети «Рада» Є. Чикаленко. В. Науменко радив розділити сьомий розділ, 

який, по-перше, є великим за змістом, по-друге – вміщує періоди, що 

відрізняються за змістом, на дві частини: «гетьманського періоду до Мазепи 

(краще казати до Полтави) і 18-й вік до зруйнування Січі… краще називати 

перший розділ, не скіфським, а доісторичним» [227, арк. 2]. Є. Чикаленко 

пропонує «друкувати всю історію, тобто довести її до сучасного 

відродження, бо інакше здаватиметься, шо на Мазепі скінчилася наша історія 

і на Україні вже поставлено хреста» [228, арк. 8]. 

Періодизація книги в кінцевому варіанті мала такий вигляд: скіфо-

сарматський період, київський період (до 1170 р.), галицький період (1087–
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1340 рр.), литовський період (1340–1501 рр.), польський період (1501–

1647 рр.), гетьманський період (1647–1663 рр.), руїна (1663–1687 рр.), 

московський період (1687–1764 рр.), Україна під владою Російської та 

Австрійської держав (1764–1907 рр.). А також в додатках подає родоводи 

князів київських і галицьких, князів литовських і польських королів, дому 

Габсбургів і дому Романових. Періодизація запропонована М. Аркасом була 

побудована за зовнішніми ознаками завоювання і підпорядкування 

українських земель тій чи іншій державній владі. 

В 1904 р. в листі до М. Аркаса В. Степаненко підбадьорював його в 

роботі: «Вже то сумненько, що «Історія України» у Вас тугенько 

просувається – її аж он як тепер треба, та ба, ніхто не друкує, не хочуть. Ви 

пишіть її потроху, бо ж Ви знаєте, який тепер рух між українцями – дух 

радується, багацько націй єсть. Пишіть, спасибі Вам, від усіх буде Вам 

велика подяка» [229, арк. 7]. 

Працював над своєю «Історією» М. Аркас фактично до 1906 р. Саме в 

цей час, внаслідок революційних подій 1905 р. цензура значно 

пом’якшується, а потім на деякий час навіть відміняється. В першому 

варіанті праця була написана «єрижкою» – тогочасним російським 

правописом, але після 1905 р. дозволяється «кулішівка», і М. Аркас змінює 

правопис. Саме ця зміна правопису успішно посилить розуміння викладу 

історичної інформації і популяризації «Історії» серед простого населення.  

Мапи до «Історії» малював технік М. Стоянов. Рукопис складав 

338 сторінок, передмова 1902 р. так і залишалася без змін. Рукопис М. Аркаса 

був переписаний його просвітянським колегою М. Пітушенком і 

надрукований на машинці, аби передати текст до друкарні Ю. Литвином. 

Співпраця з В. Доманицьким розпочалася влітку 1906 р. Саме в цей час 

він закінчує написання, про що свідчить його лист до Є. Чикаленка: «З 

Історією своєю я вже кінчаю, зосталося зовсім небагато і тепер думаю 

шукати хто б купив її в мене, щоб скоріш побачити її надрукованою, бо чує 
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серце, що вона надто корисна буде для нашого люду, а на власний кошт не 

маю спроможності видати її» [230, арк. 7]. Редагуючи «Історію України-Русі» 

В. Доманицьким було викинуто приблизно 14 сторінок власного тексту 

М. Аркаса. Додатки були внесені в періоди: польський, гетьманський, руїну. 

Загалом було викинуто з авторського тексту 359 рядків, а додано 520 рядків 

власного тексту. Нічого головного В. Доманицький не додав, лишивши 

майже все так, як у М. Аркаса, дбаючи про упорядкування праці до друку та 

піклування про її популяризацію [231]. 

Щодо видання книги, то спочатку М. Аркас мав намір продати рукопис 

виданню і з отриманого прибутку віддати 50 % на пам’ятник Т. Шевченку 

або пожертвувати на розвиток українських школи [232]. В 1901 р. був намір 

видати її російською мовою у видавництві «Киевская старина», яка 

оголосила конкурс на написання «Історії України» і призначила премію в 

1000 крб. Є. Чикаленко з питання друку книги радив звернутися до 

завідуючого видавництвом «Вік» С. Єфремова [233, арк. 8]. Існував варіант 

друку видання в Одесі, за сприяння тутешнього голови «Просвіти» 

М. Комарова. В результаті з усіх можливих варіантів М. Аркас обирає 

друкарню «Общественная польза» в Петербурзі, де перебував і майбутній 

редактор книги В. Доманицький.  

В. М. Доманицький (1877–1910 рр.) – історик, етнограф, критик, 

перекладач, громадсько-культурний діяч, співробітник «Киевской старины», 

співзасновник видавництва «Вік», організатор кооперативного руху в 

Україні. Навчався в Київському університеті Святого Володимира (1895–

1900 рр.), де пройшов знамениту школу українознавчих студій професора 

В. Антоновича. Широкий відомому загалу через редагування першого 

повного видання «Кобзаря» Т. Шевченка в 1907 р. [234, с. 97]. 

Отримавши рукопис книги, В. Доманицький 6 лютого 1907 р. розпочав 

його читати, вносячи свої коректури, виправляючи помилки і даючи поради 

автору щодо розширення першого розділу, підбирав малюнки, обговорював 



88 

формат і шрифт книги. Його редакторська робота була професійною, 

ретельною і прискіпливою щодо трактування історичних подій, він декілька 

раз перечитував оригінал і вносив правки. Загалом цій роботі було віддано 

багато сил і енергії. Слід завважити, що саме В. Доманицький знайшов 

друкарню в Петербурзі, яка б відповідала їх з М. Аркасом запитам. Кліше до 

малюнків та карти книги виготовив С. Прокудін-Горський у тому ж 

Петербурзі, обкладинку намалював художник М. Ткаченко. В березні 1907 р. 

планувалось видати 3000 примірників, але в квітні погодили цифру 7000. 

Велику роботу В. Доманицький приділив розрахункам щодо накладу і ціни 

книги, шляхів її реалізації, надавав оголошення і рекламу у видавництва.  

Книга виходить з друку 8 грудня 1907 р. Ціна дешевшого варіанту 

становить 1 крб. 50 коп., дорожчого – 3 крб. Відразу ж по ній М. Аркас почав 

читати курс історичних лекцій при миколаївській «Просвіті».  

Першою рецензією на книгу була стаття С. Томашівського в газеті 

«Діло» від 6 січня 1908 р. в якій він зазначав, що з 1876 р. українська нація 

була позбавлена повноцінного розвитку і що «ціле одно поколіннє України 

(1862–1905 рр.) пережило в тюрмі, не маючи можливості плекати свою 

культуру, двигати ідею власного народа. …На трийцять літ вирвано народові 

язик – річ пебувала в історії». Д. Дорошенко підкреслює, що автор книги, не 

маючи історичної освіти, задіяв в написанні праці все важливе з 

історіографічних джерел, зазначав велику цінність книги в малюнках та 

зауваження щодо неточності етнографічної карти України, але в цілому 

підкреслив «легкий виклад, щире національне чутє й теплоту в оповіданні» 

[235, с. 4]. 8 січня в газеті «Рада» виходить рецензія Д. Дорошенка, в якій він 

тримається думки, що праця М. Аркаса заповнює прогалину між 

фундаментальною «Історією України» М. Грушевського і коротких брошур з 

історії України. Зауважував, що праця не є науковою, але «книга просто, ясно 

розповідає нашу історію, звертаючи найбільше уваги на фактичний бік, 

подаючи цікаві подробиці і характерні випадки з життя видатних наших 
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історичних діячів, – що дуже оживляє виклад і робить книгу доступною і 

цікавою для широкого громадянства. М. Аркас прийняв таку систему: 

попереду він переказує фактичну історію певного періоду, а в кінці в розділі 

«Устрій і відносини» дає огляд економічних і соціальних стосунків, церкви, 

освіти і взагалі культурного розвитку. Правда, при такому способі соціяльно-

економічний бік історичної еволюції виступає не так виразно, але зате 

фактична історія переказана дуже повно». Вражає зауваження щодо 

невідповідності хронології історичного процесу і непропорційності 

параграфів за розмірами, недостатнє висвітлення генезису «великоруської 

народності», культурно-національного руху в XVII ст., українського 

відродження початку XIX ст., занадто короткого обсягу 9 розділу, 

невідповідність ілюстрацій київського періоду історичним фактам. 

«Благородна, патріотична, народолюбна ідея наскрізь проходить через працю 

М. Аркаса, і його історія прекрасно показує, хто ми, «чиї сини, яких батьків, 

ким, за що закуті». Як висновок, бажає книзі успіху в читачів, і вважає 

видання цієї книги – великою заслугою М. Аркаса перед рідним краєм [236]. 

Схвальний відгук книга отримала у миколаївській газеті 

«Николаевский курьер» від члена миколаївської «Просвіти» 

Ю. Маковського. Він окреслив труднощі і перепони щодо появи книги, 

виклав періодизацію, звертав увагу на те, що автору вдалося з сухого 

історичного матеріалу створити легко і вільно читаючу працю, підкреслював 

її вклад до історичної літератури України, і взагалі Великоросії [237]. 

Критична і розлога рецензія художника Ф. Красицького в 

«Літературно-Науковому віснику» за січень–березень 1908 р., не торкаючись 

змісту книги, була присвячена «неправдивим ілюстраціям» і зауваженню 

М. Аркасу, мовляв, він «зробив своїм виданнем ведмежу прислугу для 

українського народу». Рецензент пише: «М. Аркас зібрав для ілюстрації 

історії України-Руси ріжні композиції з росийських, далеко не серіозних 

ілюстраційних журналів, композиції сі зроблені також Росиянами, звичайно, 
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з свого погляду, при недостачі у свій час певних джерел, а то й умисно в 

обрусительнім духу; інші ілюстрації взято з інших росийських видань, 

частину з польських і тільки невелику частину з українських видань». 

Зокрема, наводив приклади, що на ілюстраціях київського періоду 

спостерігається невідповідність будівель і одягу: замість кам’яного терему 

княгині Ольги намальована «деревяна московська ізба» і московська церква, 

замість церкви на Подолі. «Починаючи з періоду литовського і до кінця 

історії ілюстрації підібрані по шаблону учебника історії, рекомендованого 

міністерством просвіти. Сі ілюстрації представляють литовських та 

польських королів, що нічого спільного не мають з українським народом, 

архиєреїв та взагалі високопоставлених осіб. Між ними встановлені й досить 

численні ілюстрації українського козачества, але сі ілюстрації також нахапані 

з ріжних видань без всякого критичного розгляду і досвіду». Рецензент 

вважав, що треба з обережністю підходити до таких моментів і давав 

рекомендацію ілюструвати історичні періоди, опираючись на історико-

археологічні факти. Художник назвав видання історією «тілько 

привільованих осіб» і «ведмежею прислугою» Україні [238]. 

Після виходу «Історії України-Русі» в В. Доманицького виникає ідея 

видати брошуру про І. Мазепу і він радить М. Аркасу видати її силами 

миколаївської «Просвіти». М. Аркасу ця ідея сподобалася, її навіть 

підготовлено до друку, але, на жаль, справу не було доведено до кінця, після 

критики Ф. Красицького він став критично дивитися на свою працю і не був 

впевнений у доречності цього видання.  

Водночас М. Аркас отримує перші схвальні відгуки. В листі 

А. Ніковського, упорядника книгозбірні одеської «Просвіти» від 6 січня 1908 

р., висловлюються його припущення, що книга «буде корисною для гімназій, 

для учителів народних шкіл, а поки що для кожного українця», наголошував 

на її простому викладі, що істотно відрізняє її від тяжких для засвоєння праць 

Грушевського, Єфименко, Брокгауна і Єфрона [239, арк.9]. 
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Завідувач книгарні «Киевской старины» В. Степаненко завважує 

М. Аркасу (лист від 1 лютого 1908 р.), що книга «ход в продажі має такий 

страшенний, що я не зазнаю за другою книжкою, опріч «Кобзаря». 16 червня 

того ж року повідомляє про швидкий продаж «Історії»: «Забірають її на 

Вкраїну, навіть і в Швейцарію. Добре йде, аж дух радується. Сьогодні 

виряжено в Америку 50 шт. в оправах» [240, арк. 13, 17]. 

4 лютого 1908 р. виходить рецензія С. Буди в «Киевских вестях». 

Рецензент наголошує на потребі популярного видання з історії України та 

своєчасній появі праці М. Аркаса. Критичні зауваження щодо неповного 

висвітлення соціального життя народу, нерівномірність розділів книги, 

критика періодизації, ненауковість праці, вжитку слова «жид» замість його 

літературного аналогу «єврей». Підтримував критику Ф. Красицького щодо 

ілюстрацій і висловлював побажання автору щодо 2-го, переробленого і 

доповненого видання [241]. 

Тим часом редактор книги В. Доманицький обурений безпідставно 

критичною, на його погляд, рецензією Ф. Красицького друкує 8 лютого 

1908 р. в «Раді» свою відповідь. Для початку він погоджується з 

зауваженнями Ф. Красицького щодо ілюстрацій російських художників, що 

хибно показують історичний процес, але справедливо зауважує: «Справді, 

краще було б тих образків, роботи російських художників, не уміщати – 

нехай увесь київський і галицький періоди світять білими сторінками, а ми 

будемо сидіти та ще, може, сотню літ ждати, поки наші українські 

художники не намалюють нам правдивих образів з тієї доби». На його думку, 

звинувачення Ф. Красицького щодо історії «привілейованих осіб» є 

безпідставними і складається враження, що він не ознайомився з текстом 

книги. В. Доманицький наголошує на благодійності автора, адже видання, 

навіть після продажу не покриє видатків. Цікавий факт, наведений автором, 

що М. Аркас був змушений двічі провести роботу над рукописом, адже 

декілька років тому, приславши рукопис до редакції «Киевской Старины», 
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яка прихильно оцінює і повертає рукопис М. Аркасу, він губиться по дорозі і 

йому знову доводиться працювати цілий рік над його відновленням [242]. 

22 лютого львівська газета «Руслан» опублікувала в цілому позитивну 

рецензію молодого історика Б. Барвінського. Важливою перевагою «Історії 

України-Русі», на його думку, є те, що вона є  зрозумілою для людей з 

різними ступенями освіти і написана українською мовою; зазначав, що 

«оцінювати її годиться не із наукового становища» і висловлював подяку 

авторові за написання праці. Зважав на цінність ілюстрацій та карт. 

Підтримував позицію Д. Дорошенка щодо незручної періодизації історичного 

процесу. Висловлював побажання, аби книга знайшла своє місце в кожній 

сім’ї [243]. Порівняно з іншими відгуками, змістовною і кваліфікаційною 

постає рецензія В. Пачовського в «Ділі» від 20 квітня 1908 р. Вона пронизана 

доброзичливою критикою, схоже, автор детально проаналізував текст і 

ілюстрації книги. Сильною стороною вважав висвітлення життєдіяльності 

І. Мазепи, але не погоджується з опису гетьмана Д. Дорошенка, радить 

присвятити йому більше місця, більше висвітлити постать І. Богуна. Зважає 

на деяку невідповідність карт і великою кількістю «москвофільських і 

польських» ілюстрацій, детально подає перелік історичних подій, на які 

треба замовити ілюстрації, що відповідатимуть вимогам вітчизняної історії. 

Радить у 2-му виданні «викинути усі цареславні образки, польських королів 

здебільшого пустити в свояси, а гарно виконані портрети наших князів 

обложити листвами книжного орнаменту, а гетьманів і світлійших 

митрополитів спеціально українським орнаментом, аби відбивали в гурмі 

королів, царів та князиків нам ворожих як світочі нашої бувальщини». 

Наводить перелік 40 ілюстрацій, які слід увести до другого видання, 

наведемо деякі з них: в’їзд Б. Хмельницького до Києва під Св. Софію, битва 

під Берестечком, розстріл І. Богуна, суд Д. Дорошенка над І. Брюховецьким 

за москвофільство, промова І. Мазепи перед військом, зруйнування Батурина 

Меншиковим, битва піл Полтавою, руйнування Січі Яковлевим, похорони 
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І. Мазепи, укладення конституції П. Орлика, забудова Петербургу козаками, 

смерть Полуботка в Петропавлівській фортеці, Калнишевський – в 

Соловецькому монастирі і ін. [244]. 

Так як перше видання книги швидко розійшлося, В. Доманицький 

заохочує М. Аркаса до написання другого, прийнявши до відома відгуки 

рецензій, замовити малюнки в українських художників – М. Жука і 

М. Ткаченка. 11 (24) липня 1908 р. В. Доманицький повідомляє М. Аркасу, 

що мав розмову з М. Грушевським і повідомив йому про наміри видавати 

друге видання, на що М. Грушевський «признався, що торік ми йому дорогу 

загородили своїм виданням, тим то і він до неї і не брався досі писати. Тепер 

він хоче видати 10.000, рахуючи, що літ за 5–6 гроші вернуться. Очевидно, 

що два видання (наше 2-е і його) після того, як «ринок насищен» вже нашим 

першим, було б вже занадто: і те туго йшло б, і друге. Я говорив, що Ви 

розпочали заходи щодо 2-го видання і, мабуть, замовили художникам 

малюнки, але що сьогодні ж повідомлю Вас про стан річей. Він сказав, що 

малюнки, коли вони замовлені, він міг би перейняти й на себе, якби Ви 

зреклися видавати друге видання, а зрештою, робіть, мовляв, як знаєте…Оце 

я переказую, яка була розмова, а як тепер далі бути, міркуйте вже Ви. …Я 

особисто не стою за те, щоб нам конче уступати з дороги».  

В свою чергу М. Аркас, поважаючи М. Грушевського, не хотів 

випускати друге видання, не хотів конкурувати з ним, так як не був 

професійним істориком і  вважав, що книга професора буде більш 

«користніша для суспільства» і з патріотичного боку не хотів заважати. 

Йому, як автору, конче була цікава наукова думка щодо «Історії України-

Русі» М. Грушевського, як і довгоочікуваний відгук В. Липинського, якому 

В. Доманицький дав «Історію України-Русі» на рецензування, щойно вона 

вийшла з друку. М. Аркас вважав, що «розумна критика надто коштовна і для 

читача, і для автора, який визнає, що не помиляється тільки той, хто нічого 

не робить» [245, с. 92]. 
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Наукова дискусія, яка розгорнулась навколо «Історії України-Русі» 

М. Аркаса стала більш науково обґрунтованою після професійної рецензії 

В. Липинського в «Літературно-Науковому віснику». В. Липинський 

намагався всебічно і об’єктивно оцінити працю Аркаса, зважаючи на широку 

популярність книги, її легку форму викладу, що є наближеною до літописної 

і зрозумілою для простого люду, але і звертав увагу на нерівномірність 

розділів, недостатнє висвітлення українського суспільного життя, слабку 

авторську історіософію, неодностайність історичних поглядів, неточностей у 

географічних назвах, історичних фактах, картах. Вказуючи на штучний 

авторський поділ, рекомендував перейменувати скіфо-сарматський період на 

період українських степів, сполучити київський і галицький період в один, 

литовський період слід розпочати з 1300 р., а польський –  від 1569 р. Звертав 

увагу на нерішучість автора щодо вибору конкретної теорії походження 

українського народу, і, як наслідок, змішування термінів «руський»  

«український».  

В. Липинський зазначав, що «читачеві дуже важко буде розібратися в 

сій термінології та ясно представити собі початки історичного життя 

українського народу. Ще більше затемнює справу карта 4-та, на якій читач 

знайде Малу, Червону, Чорну і Білу Русь, але не буде знати, де саме в ті часи 

(за князів київських та галицьких) жив український народ: а се все, знов таки 

з огляду на читача, вихованого на офіціяльній росийській історії, – одна з 

більших хиб в «Історії» М. Аркаса». Рецензент вніс велику кількість правок 

щодо історичних фактів: невідповідність географічних даних; розташування 

Волині і Підлісся; готська міграція сталася в II–III ст., аварська – в VI–ст.; не 

зазначена причина вбивства Аскольда і Діра; не вказані причини походу 

князя Ігоря на деревлян; Литовський статут був написаний білоруською 

мовою, а не українською, як писав М. Аркас; Б. Ружинський був не 

польським, а українським шляхтичем; суперечності пунктів Переяславської 

угоди і т. д. [246].  
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Під рецензією В. Липинського був надрукований відгук 

М. Грушевського, що вщент розгромив роботу М. Аркаса. Незважаючи на її  

популярність, професор назвав її «книгою премудрости по українській історії 

для дуже і дуже багатьох Українців, а сей факт зістанеть ся сумною 

памяткою необачности чи несолідности нашої інтелігенції, яка нагодувала 

широкі маси свого народу, жадні самопізнання, таким нещасливим – з 

наукового і з національного, і просто з просвітньо-педагогічного огляду 

виробом, як книга д. Аркаса». Порівняно докладніше, на думку вченого, було 

представлено епізоди, що стосувалися Хмельниччини, перехід до Мазепи до 

шведів, зруйнування Січі і повернення запорожців до Росії. Ця історична 

праця характеризувалась ним як повна фальшу, авторських недоглядів і 

помилок, які не мають місця в науковій праці, професор деталізовано 

критикує карти, відсутність опису культурної історії, закидає автору 

нецікавий виклад, звинувачує його в доведенні історії до абсурду і повністю 

знецінює працю, назвавши її «історією без історії, без культурного, 

суспільного і політичного змісту. І коли читач менше тямущий заплутається 

в сім лабірінті дрібниць і стереотипних фраз, читач більш тямущий міг би 

набрати з сеї книги дуже сумного (і невірного) поняття про історичну 

минувшість нашого народу, його історичну , політичну, культурну вартість». 

Вважав її сумним надбанням та шкідливою книгою з усіх наукових, 

просвітніх та національних поглядів [247]. Ймовірно, причиною такої різкої 

критики стала висока популярність «Історії України-Русі» і певна 

монополізація наукової діяльності в галузі історії України М. Грушевським, 

нетолерантність до конкуренції. 

Ця ситуація викликає бурхливу полеміку в тогочасній українському 

культурно-науковому середовищі. В. Піснячевський на шпальтах «Ради» 

22 серпня 1908 р. висловив свою оцінку рецензій В. Липинського і 

М. Грушевського, зазначивши їх несправедливий характер. Він писав: «Кого 

за це винуватити і як привчити народ до кращої читанки – це інше діло. І 
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всякому, хто б не був, коли він напише кращий історичний твір для того 

народу такою ж чистою народньою мовою, якою написана історія Аркаса, і 

видасть так же дешево і гарно з технічного боку – народ щиро скаже таке ж 

спасибі, яке він тепер шле Миколові Аркасові» і надавав лист селянина з 

подякою М. Аркасу за доступну і зрозумілу історію. В. Піснячевський не 

заперечував авторитет історика М. Грушевського, але зазначав, що 

доступнішого і популярнішого видання, аніж «Історія» М. Аркаса на цей час 

бракує [248]. Таку ж лінію зайняв і Б. Барвінський, зауваживши, що накид на 

автора є несправедливим, критику М. Грушевського вважав зведенням 

особистих рахунків з автором, із-за його «Історії України-Руси», що написана 

російською мовою та не користується попитом, звинувачував професора у 

недобросовісній конкуренції [249]. 

Особисто В. Липинський не погодився з негативною оцінкою «Історії» 

і 31 серпня 1908 р. в «Раді» відмежувався від критики М. Грушевського щодо 

повної невдалості праці. «Вважаю появу цієї Історії явищем в нашому 

національному житті безумовно відрадним, а для справи національного 

відродження корисним, хоч особисто не солідаруюсь зовсім з її хаотичною 

ідеологією і з деякими несімпатичними для мене рисами та тенденціями». 

Цінність видання вважав в зрості національної самосвідомості простих 

людей та в пропагуванні «ідеології сучасного свідомого українства» [250; 

251]. 

В свою чергу, М. Грушевський теж опублікував у «Літературно-

науковому віснику» свій відзив на рецензії В. Піснячевського і 

В. Липинського. Він не змінює думки, що «Історія України-Русі» є невдалою 

і не відповідає ідеологічним вимогам часу, що автор стояв «оддалік від 

культурного життя» і був невдалим дилетантом в історії, не погоджувався з 

В. Липинським щодо користі книги. Професор стояв на позиціях серйозних 

вимог до трактування національної науки і покладав вину на українську 

інтелігенцію за пропаганду книги, що не відповідає її провідним ідеям і 
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науковим нормам. Жорстко відстоював своє наукове право на критику, 

вважаючи, що українському громадянству слід відкинути «приятельство і 

кумівство» та керуватися об’єктивними критеріями при аналізі будь-якого 

наукового твору [252, с. 370–374]. 

В листопаді 1908 р. в Петербурзі виходить рецензія історика і 

літературознавця Г. Житецького, в якій він зазначав компілятивний характер 

праці, підкреслював значущість розділу козацької бувальщини. Недоліками, 

на його погляд, були прямолінійність у трактуванні історичних гіпотез і деякі 

ризиковані твердження, наприклад, щодо терміну «Україна» і початку його 

вжитку. 

Критична оцінка М. Грушевського вразила М. Аркаса і 

В. Доманицького. В листі до М. Аркаса редактор сповіщає, що «Взагалі 

погано виглядає історія з професорською рецензією…У Києві усі обурені, у 

Львові глузують з професора, а в газеті «Руслан» д. Барвінський то прямо 

одкриває карти: певно, що «Історія» д. Аркаса шкідлива каже, що її за кілька 

місяців розійшлося 3000, а «Історії» професора Грушевського, як хто купив 

I т., то ще може купить і II, а третього, то вже годі…Всі в один голос 

говорять, що професор публічно «обнажился» і слави собі цією рецензією не 

придбав, а навпаки» [253, арк. 91–94]. 

Ситуація з «Історією України-Русі» Аркаса принизила ім’я вченого в 

очах українського громадянства і посварила його з кращими представниками 

українства, бо з числа співробітників ЛНВ, редагованого М. Грушевським, 

вийшли С. Єфремов, Ф. Матушевський, В. Липинський [254, с. 524]. Через це 

М. Грушевський відмовився видавати своє видання з-за критики колег.  

Звісно, М. Грушевський в українській історії займав одну з ключових 

ролей, намагаючись її піднести до світового рівня. Він займався 

удосконаленням схеми розвитку історії, наповнював її фактажем, 

досліджував її історіографію і історіософію, солідно поповнив історичну базу 

української історії своїми численними публікаціями (майже 1800, з них 180 
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книжок) [254, с. 72–73]. На думку історика Д. Дорошенка, що був 

прихильником державницької історіографічної концепції, працям 

М. Грушевсьського зайняти провідну роль заважало відсутність у них 

державності. Професор ставив права народу на перше місце, в його розумінні 

– це не всі верстви населення, а простий народ, селяни і козаки [255, с. 24]. 

Наукова дискусія навколо «Історії України-Русі» М. Аркаса свідчила 

про появу в українській історіографії державницького напрямку і заклала 

початок неоромантизму у вітчизняній історичній науці. Слідуючи цьому і 

рецензію М. Грушевського варто розглядати в контексті критики 

неоромантичної концептуальності, яку проводив вчений в періодичних 

статтях з кінця XIX ст. Саме у відгуках В. Липинського і М. Грушевського 

яскраво проявляється відмінність між класичними уявленнями про історичну 

науку та новими неоромантичними підходами. Позитивістський погляд М. 

Грушевського виступав за суворе дотримання наукових вимог перед будь-

якими політико-ідеологічними інтенціями. Неоромантичний погляд 

В. Липинського і його прихильників, навпаки, надавав перевагу 

національним та політико-ідеологічним моментам при висвітленні минулого 

[256]. Беручи участь як в українських наукових дискусіях, так і європейських 

на початку ХХ ст. М. Грушевський емоційно обстоював власне бачення 

шляхів модернізації української історичної науки, критично підходив до 

наукових праць своїх колег, боровся з дилетантством і міфологізацією в 

історії, що, звісно, сприяло інтегруванню української історії до європейської 

історіографії [257]. 

Тим часом В. Доманицький з М. Аркасом, враховуючи побажання 

критиків, шукали малюнки і портрети для другого видання. Скоротили 

давній і литовський періоди, розширили XVIII ст, в XIX ст. розширили 

розділ про внутрішній стан і побутове життя українського народу, подали 

більше інформації щодо культурного життя. Отже, наукова дискусія навколо 

книги «Історія України-Русі» засвідчила не лише зрілість тогочасного 
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історично-наукового середовища, розвиток громадської думки і критичний 

аналіз щодо появи нових історичних праць, а й допомогла автору і редактору 

«Історії України-Русі» прийняти до відома всі зауваження і доопрацювати її. 

За свідченням листування, М. Аркас пропонував В. Доманицькому 

замість другого видання «Історії» випустити ілюстрований історичний 

альбом України з малюнками, які планувалося включити до нього, та 

зібраними Г. Хоткевичем портретами із широкими анотаціями до кожного. 

Два випуски такого альбому в 1909−1910 рр. упорядкував сам Г. Хоткевич 

(можливо, за ініціативою та фінансової підтримки М. Аркаса) [258]. 

Згодом від В. Доманицького поступила пропозиція, з етичних 

міркувань, щодо сумісного авторства другого видання, аби нести 

відповідальність разом і випустити до друку восени 1909 р. Планувалося 

скоротити зміст другої книги до п’яти розділів, що поділявся на три 

підрозділи: політично-історичний, внутрішній і культурний. Але в 

останньому листі М. Аркаса до В. Доманицького на початку 1909 р. хоч і 

погоджувався на потребу другого видання і співавторство, висловлював 

впевнення, що не в силах опрацювати книгу, зважаючи на свою фізичну 

неспроможність писати рукопис і за відсутності фахової освіти та історичних 

джерел. Пропонував 2 і 3 підрозділи написати В. Доманицькому, а 1 – щоб 

рецензували фахові історики (Лепкий або Липинський), указавши їх в 

передмові. Перебуваючи в борговій ямі після першого видання, планував 

звернутися до книговидавця Л. Ідзиковського.  

На прохання Є. Чикаленка для заохочення передплатників газети 

«Рада» і продовження її існування 5 вересня 1908 р. М. Аркас подарує 

редакції «Рада» 1500 примірників своєї історії, назначивши ціну 8 крб. для 

підтримки її існування [259, с. 39]. Газета «Рада» з 1909 р. для річних 

передплатників мала виходити з додатком «Історії України-Русі» М. Аркаса. 

На що Є. Чикаленко відповідав: «Вельми дякую Вам за дарунок, а ще більше 

дякую, що не пошкодували праці, часу і грошей та дали нашому 
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громадянству книжку, якою може попишатися не тільки Україна…Я певен, 

що Ваша книжка на рівні з «Кобзарем» буде лежати на першім місці у наших 

інтелігентних родин» [260, арк. 31]. 

Підтримував і заохочував М. Аркаса до другого видання 

В. Степаненко, який писав: «Після цих заміток рецензійних Ваша «Історія» 

вийде шедевром, хоч вона й тепер річ гарна і поетична. Готуйтеся швидко, бо 

уже нічим торгувати, чекати виходу його «Історії» нічого. Загальне 

громадське «мненіе» на Вашім боці» [261, арк. 21]. Підтримував друге 

видання і Б. Грінченко, в листі М. Аркасу радив: «Випустити друге видання, 

поправивши деякі помилки, без яких звичайно не обходиться ніяка робота 

людська, навіть і така, що виходить з рук дуже вчених і гострих професорів-

критиків охочих думати, що сам Господь Бог, творець усесвіту, передав їм 

монополію на їх науку» [262, арк. 10–11].  

Є. Чикаленко радив «філософськи відноситися до критики», не 

розділяв позиції М. Грушевського і вважав його критику «роздратованою і 

ненауковою» [263, арк. 40]. Г. Хоткевич у листі до М. Аркаса висловлював 

свою думку: «Як найбільше буде у нас творів, нехай буде конкуренція – то ж 

не буде на шкоду, а лиш на користь…Певна річ, є хиби у в Вашій історії, але 

де їх нема? Я прислухався до людей – і не чув неприхильних; всі 

відзиваються з надзвичайною прихильністю. Галичина бідна, книжок 

купують мало, але Вашу книжку купували» [264, арк. 9–10]. 

Як видно з відзивів, М. Аркас заручився досить потужною підтримкою 

людей, які дійсно вболівали за українську справу, радили не зупинятися і 

випускати друге видання. В планах М. Аркаса і В. Доманицького було видати 

10000-8000 примірників на гіршому папері і 2000 на кращому, а також 

видати 15-тисячним тиражом історичний альбом. Але раптова смерть 

М. Аркаса 13 березня 1909 р. не дозволила йому доопрацювати і побачити 

друковане видання своєї «Історії України-Русі». Пройшло півроку після 

кончини М. Аркаса, коли дружина погодилась довести справу до кінця. Про 
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що свідчить її лист до В. Доманицького від 15 вересня 1909 р., в якому вона 

вирішує продовжити справу чоловіка і прохає допомогти з редагуванням, а 

також пересилає 1000 крб. на подальшу роботу над книгою. 19 жовтня вона 

пересилає кліше до другого видання до друкарні О. Ріппера у Кракові. 

100 малюнків до книги зробив краківський художник О. Курилас, 

Т. Ліпинський, Я. Струхманчук, Т. Романчук, кліше до малюнків розробила 

клішарня Яблинського у Кракові. Першу коректуру робив Б. Лепкий в 

Кракові, другу – В. Доманицький. 

9 листопада 1909 р. В. Доманицький сповіщає О. Аркас: «Маю надію 

через дві неділі розпочати друку…Галицькі українці аж кричать, що б 

видавати скоріш… коли все зробиться так, як ми задумали, то буде щось 

надзвичайне» [265]. 2 лютого 1910 р. книгу починають друкувати, все 

видання мало коштувати біля 8000 крб. і бути готовим за 4 місяці. Але 

10 вересня 1910 р. в Аркашоні (Франція) В. Доманицький іде з життя і це 

ускладнює видання книги, адже усі рукописи з правками так і не 

повернулися до Кракова, і книга проходить третю редакцію Б. Лепкого, 

В. Липинського і М. Левицького та виходить 1912 р. накладом О. Аркас. 

Мову книги запропонували Богдан Липкий, В’ячеслав Липинський і Микола 

Левитський. Вона була налаштована на люд Західної України і була відмінна 

від мови, яка вже виробилась в письменстві Наддніпрянської України, що 

зменшувало популярність другого видання. 

Зміст мав такий вигляд: життєпис М. Аркаса, передмова до першого 

видання та до другого, життєпис В. Доманицького, 416 сторінок тесту, 

239 малюнків та портретів, 9 мап. Щодо періодизації, то книга поділялась на 

5 періодів: 1) початковий, 2) самостійно-державний до року 1340 р., 

3) литовсько-польський (1340–1654 рр.), 4) польсько-московський (1663–

1687 рр.), 5) російсько-австрійський. В передмові книги, написаної 

Ю. Литвином говориться, що «Історія України-Русі» була «найбільшою 

духовою дитиною М. Аркаса, котрою він пильно піклувався до смерті і котра 
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йому принесла чимало радості та потіхи і, як воно звичайно буває, принесла 

мимохіть немало й смутку» [266]. 

Загальна оцінка другого видання книги М. Аркаса також була 

критичною. Та й причини цього були досить вагомі – рукопис опинився в 

руках чужих людей, друкувати довелось за кордонами – у Кракові, і, що 

найважливіше, це видання було позбавлене популярної мови, яка так усім 

припала до вподоби. 

Через високе мито Ольга Іванівна Аркас, яка опікувалась друком 

другого видання, не змогла перевезти через кордон увесь наклад за браком 

коштів. У цей час видав «Ілюстровану історію України» М. Грушевський. Це 

була ще одна причина, яка зменшила розповсюдження книги. Праця була 

перевезена з Кракова до Львова, де пролежала на складі книгарні Наукового 

товариства імені Т. Шевченка. Під час Першої світової війни значну частину 

видання було спалено російськими військами в Підволочиську (нині 

Тернопільська область). 

О. Аркас в листі від 24 жовтня 1921 р. з Праги зверталася до 

Б. Лепкого: «Вельмишановний Добродію! Маючи на меті випуск книжки 

покійного мойого мужа «Історії України-Русі» М. Аркаса, звертаюся до Вас з 

пропозицією купити четверть видання її. З огляду на те, що книга дуже 

популярна і що мала великий успіх, в попередніх двох виданнях, гадаю, що в 

біжучий час вона б якраз увійшла в світ. До цього гадаю, що третє видання її, 

котре видано Я. Оренштайнє (чули такого) в Берліні не є готовим до нового 

випуску, бо з ним я вже порозумілася і в цій справі, згідно умові, можу 

поступати цілком вільно. З щирими побажаннями Ольга Аркас» [267, 

арк. 47]. 

«Історію України-Русі» перевидали у 1922 р. друкарнею К. Редера у 

Лейпцигу (з малюнками і портретами художників Куриласа, Самокиша) 

накладом п. Оренштайнем. Сім’я довідалась про це в 1922 р. в Чехо-

Словаччині, написала листа до Оренштайна у Львів, він відповів, що весь 
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наклад купило берлінське видавництво «Українське слово». В берлінському 

посольстві їм виплатили гонорар, але він виявився майже копійчаним з-за 

девальвації німецької марки [268, с. 726]. Відомий факт четвертого 

перевидавання книги М. Аркаса українською діаспорою в травні 1947 р. 

українським видавництвом «Полтава» в Буенос-Айресі (Аргентина), що теж 

не виплатило спадкоємцям гонорару. 

На думку історика Я. Дашкевича, третє видання «Історії України-Русі» 

було для повоєнних років великим анахронізмом і її не могло врятувати 

навіть редагування Б. Лепкого [269, с. 19]. 

Тепер впевнено можна зазначати, що М. Аркас утвердився як історик, 

популяризатор української історії. Він був одним із тих, хто підготував 

підґрунтя для глибокого вивчення минулого українського народу, суттєво 

допоміг розвиватися самосвідомості нації на терені українського 

національного відродження. Нині твердо визначилася тенденція об’єктивної, 

заслуженої позитивної оцінки історичної спадщини М. Аркаса, що дістала 

відображення як в працях істориків-професіоналів, так і в широкої 

громадськості.  

 

 

3.2. Доба українського козацтва і Запорозької Січі – провідна 

складова Аркасового наукового пошуку 

 

До історичної спадщини М. Аркаса належить не лише історична праця 

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

14 історичних лекцій, що стосувалися переважно історії українського 

козацтва і Запорозької Січі. Доба українського козацтва була однією з 

сильних сторін «Історії України-Русі», адже вона займала майже її половину. 

Про запорожців М. Аркас розповідає починаючи з п’ятого розділу і 

закінчуючи дев’ятим.  
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За його свідченнями, козаки в XV ст. стають відомі широкому загалу 

завдяки своїм походам на Очаків та Крим. Першим будівельником 

Запорозької Січі на о. Хортиця у 1556 р. називає Д. Вишневецького. Це і 

було, на його думку, початком Запорожжя, яке згодом «зробилося 

самостійною громадою-товариством». Також зазначає, «що якби в другій 

половині XVI віка не запанувало на Україні польське право, то козаччина 

далі все розвивалася б, пересельців та втікачів з Московщини і інших земель 

було б все більш, і Україна зробилася б селянською самостійною, оружною 

державою під рукою Литовських князів». В цей же період зароджується 

інститут гетьманства. 

Причинами появи Запорозької Січі були утиски польських панів і 

шляхти. З Галичини чоловіки тікали на Поділля, з Волині на Уманщину і 

Брацлавщину, з Полісся на Київщину та за Дніпро. Термін «Україна» 

вживається М. Аркасом як край держави, наддніпрянська територія. Назву 

«козак» автор не пояснює, називаючи козаками «нову верству людей».  

Дещо пізніше М. Грушевський і Д. Яворницький вважали що 

причиною відродження козацтва у XV ст. було «ухідництво» та 

«добичництво». В другій половині XV ст. – на початку XVI ст. утворюються 

громади вільних і озброєних людей, що були незадоволені політикою 

Польсько-Литовської держави. Починаючи з другої половини XVII ст., на 

територію Дикого Поля збільшується міграція селян-втікачів з Галичини, 

Волині, Полісся, Поділля [270, с. 4]. 

Січові порядки автор вбачає схожими з лицарськими орденами у 

Західній Європі. Землями «Запорозьких вольностей» вважалися території по 

обидва боки Дніпра, Бугу, Інгулу та Лиману, а згодом Катеринославщини, 

Херсонського, Олександрійського і Ананьївського повіту в Таврії і частини 

Ізюмського повіту в Харківщині. Запорозька Січ постає як суто-

демократична і незалежна організація, «що не признавала ніякої зверхності а-

ні Польщі, а-ні гетьмана козаків реєстрових», запорожці боролися за 
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«вольність, за віру, за права рідного краю». М. Аркас характеризував 

запорожців сміливими, відважними, хоробрими і витривалими в походах, 

відзначав їх військову субординацію і повагу до побратимства. Описував 

внутрішній устрій Січі, звичаї та традиції, побут, поділ на курені, 

підкреслював їх демократизм і незалежність.  

В «Історії України-Русі» М. Аркас тримався думки про визначальну 

роль особи в історичному процесі, і тому кожному гетьману і козацькому 

ватажку давав не лише характеристику, яка була прийнята в тогочасному 

історичному середовищі, а й висловлював своє особисте бачення заслуг і 

помилок, давав психоемоційну характеристику. Слідуючи цьому, маємо за 

завдання охарактеризувати найбільш чільні постаті запорозької доби та 

висвітлити їх згідно особистих поглядів М. Аркаса. 

Предслава Лянцкоронського автор вбачає як об’єднувача війська і 

гарного полководця. Він перший пропонує полякам у 1533 р. збудувати Січ 

внизу Дніпра. Надаючи характеристику козацьких ватажків козацько-

селянських повстань кінця XVI ст., зауважував, що К. Косинський розумів 

неможливість єдності з шляхтою і робив проти них повстання, С. Наливайка 

називав «ватажком волоцюг», його виступи були «помстою людей 

безземельних і безздольних», що мали на меті лише грабіж шляхти. 

Велику увагу автор приділяє постаті кошового отамана 

П. Сагайдачного, який вказується як «здібний ватажок», «чоловік визначний і 

дуже корисний для народнього діла», талановитий полководець походів на 

Туреччину і Крим (захопив Варну, Кафу, Сіпон, Трапезунд). Саме йому 

належить обрати для запорожців православну віру, яка ототожнювалася у 

них з самостійністю своєї національності.  

М. Дорошенку відводиться роль здібного ватажка і полководця, що 

зумів зібрати шеститисячний реєстр і відбити кримську орду під Білою 

Церквою. 
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За період 1620–1630 рр. в стислій формі подає відомості щодо 

Т. Трясила, І. Петражицького-Кулаги, зруйнування фортеці Кодак 

І. Сулимою, І. Бута, гетьмана Г. Остряниці – «чоловіка слабкої волі, 

нездатного до військової справи», його повстання було неуспішним 

незважаючи на кількість приєднаних селян і кошового отамана Д. Гуні. 

Найвидатнішою постаттю гетьманського періоду вважається 

Б. Хмельницький. Автор книги подає його докладну біографію, збагачує 

свою розповідь легендою про викрадення грамоти у наказного гетьмана 

Барабаша, особистий конфлікт з підстаростою Чаплинським, що виступає 

передумовою до повстання. На тлі висвітлення військових подій 1648–

1657 рр. подається становлення Б. Хмельницького як військового ватажка, 

політика і очільника українських земель. Вважає недоліком його дуальність 

щодо визволення українських земель від гніту Польщі, і в то й же час гетьман 

«не міг ніяк позбутися великого почитування до Польського короля: ніяк не 

міг він позбутися тієї думки, що король – Богом даний державець України, а 

він – залежний од нього підданець». М. Аркас піддає критиці 

Б. Хмельницького за умови невигідної для українського народу Зборівської 

угоди, що свідчила про повне нерозуміння гетьманом народних потреб, адже 

він «привчився дивитися на простий народ очима польської шляхти» і не 

розумів жаги українського народу до самостійності. 

Негативну оцінку дістає і Переяславська угода 1654 р. «Цю дуже 

важливу справу зроблено з боку Хмельницького і козаків зовсім недбало і 

нерозумно, і добре обмірковано було з боку Московського уряду. Статті було 

списано не дуже ясно, і Московський уряд незабаром по-свойому почав їх 

перекручувати» [271, с. 188, 195, 205]. 

Послідовник Б. Хмельницького гетьман І. Виговський «йшов тим 

самим шляхом і намагався осягти того, чого не встиг довести до краю 

Богдан». Протистояння між двома таборами: народ з простими козаками, що 

не бажали ніякої влади над ними і федеративної партії, куди входила 
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козацька старшина з І. Виговським, що мала на меті поєднання України з 

Польщею на федеративних основах з автономією стали перешкодою його 

гетьманській кар’єрі. 

Молодий гетьман Ю. Хмельницький характеризується як «людина 

нікчемна; не було в нього за душою нічого твердого, певного – то й хилив 

його усяк у той бік, куди було кому корисніше», з недостатнім розумом і 

силою духу, аби продовжити курс свого батька. 

М. Аркас не покладав усієї вини за непослідовні чи невдалі кроки в 

зовнішній політиці українських земель на гетьманів, адже, за його словами, 

народ «не мав ні політичного розуміння, ні терпіння, щоб спокійно 

дожидатися, які наслідки будуть од праці їхніх Гетьманів. Тим-то ні один з 

них не дійшов до того, до чого прямував», а козацька старшина «зреклася 

прав і свободи української, а за те від Московського правительства всякі 

права панські на простих людей дістала, грамоти царські та надання» [272]. 

Гострій характеристиці піддаються гетьмани періоду Руїни, зазнаючи, 

що Україна «доборолася до краю». Правобережним гетьманам приманні 

міжусобиці та чвари, лівобережні ж прислухалися до Запорожжя і 

сподівалися отримати від Москви демократичне рівноправство. 

Правобережний гетьман П. Тетеря – «людина добре освічена, але по натурі – 

великий себелюб; він занадто мало клопотався про долю свого рідного краю; 

що таке гідність і честь розумів він не так, як годиться, а з тими, хто стояв 

йому по дорозі, був без міри лютий і нічим не гидував, аби осягти свого» 

[273]. 

І. Брюховецький, за словами автора, «не пошанував права народні, 

котрі доручено було йому, і продав їх Московському урядові за боярську 

«горлатну» шапку», хитрістю заручився підтримкою козаків і був 

прихильним до політики московського уряду. 
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Позитивно оцінюється гетьманування Д. Дорошенка, який мав на меті 

об’єднати Україну, але його угода з Туреччиною 1669 р. не дістала 

прихильності серед українського народу.  

Характеризував гетьмана Д. Многогрішного, що був за походженням 

простим селянином, «не відзначався а-ні розумом, а-ні політичною вдачею». 

Він не користувався повагою серед козацької старшини з-за його запального 

характеру, прихильності до Москви та права суду над козацькою старшиною. 

Всі ці фактори посприяли його усуненню від керування. 

Претендент на булаву І. Сірко, незважаючи на свою неосвіченість, 

постає добрим і розумним полководцем, що користується повагою 

запорожців, противник єднання з Москвою. 

І. Самойлович – «чимало освічений, був до всього здатний, 

розпорядливий, мав добрий розум», але його протистояння з Д. Дорошенком 

зіграло йому не на користь і допомога московському уряду в питанні щодо 

зверхності московського патріархату над українською церквою коштували 

йому булави. 

Великої ваги М. Аркас приділяє постаті І. Мазепи в «Історії України-

Русі». Йому присвячена третина московського періоду 1687–1764 рр. 

І. Мазепа постає добре освіченим і відомим поміж козаками, що допомагає 

йому зайняти посаду гетьмана. «Мазепа, як розумний чоловік, бачив, що 

йому треба чим-небудь, до якого часу, одвернути увагу од внутрішніх 

розпорядників, що почав у себе заводити. Про царя і московський уряд він не 

турбувався, але йому хотілося прихилити до себе усю старшину. Він хотів 

завезти на Україні окромний шляхетний стан, як у Польщі та Москві, щоб 

можна було опертися на його». Він турбувався про освіченість українства – 

створював школи і друкарні; «схилючись до шляхетства та потураючи 

старшині, не надіявся на народню любов», а саме її брак не давав йому 

можливості довго лишатися при владі. Його супротивником на 

Правобережжі був С. Палій – «борець за українське діло», який боронив 
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народні права та свободи, політичну автономію України. Причинами невдач 

І. Мазепи автор називає його вдачу: «він був чоловік потайний, неймовірний, 

вдавався до всяких дипломатичних хитрощів; він ховав од війська і народу 

свої плани і заміри, і з того вийшло те, що у-край невдоволена московськими 

порядками Українська людність, в той час, коли треба було йти на зустріч 

свойому Гетьманові, не зрозуміла його, як не розуміла увесь час його 

гетьманування, і одступилася від його; він «перемудрив» у своїй політиці, і 

це його привело до загибелі». Велику силу проти нього зіграли численні 

доноси, неприхильність запорожців і вибір у спільники Карла XII. Як 

висновок, М. Аркас зазначає: «він любив свою Україну і це не його вина в 

тому, що, замість слави визволителя свойого рідного краю, залишилася про 

нього ганебна пам’ять навіть і у своїх земляків» [274]. 

Щодо гетьманування І. Скоропадського, то зазначив, що воно 

обмежувалося суворим контролем московського уряду і дислокацією 

московських військових частин в Україні. Козацтво його не поважало, про 

що свідчив лист Й. Кириленка до І. Скоропадського із зазначенням, що вони 

не обирають його на гетьманство і що він добровільно кладе Україну під 

московське ярмо, обмеження прав і вольності козаків.  

Побіжно згадує обрання гетьманом Олешківської Січі П. Орлика і 

наводить головні пакти, якими поновлені права і вольності запорожців, 

скасовані московським урядом, що були стверджені Карлом XII. 

В художній формі викладається гетьманування П. Полуботка, одного з 

останніх захисників української автономії, що загинув в Петропавлівській 

фортеці. 

Перебування на посаді гетьмана Д. Апостола характеризується як 

період тимчасового послаблення імперської політики Москви, ствердження 

прав і вольностей, повернення виборчого права.  

Останній представник гетьманства в Україні К. Розумовський 

відзначався тягою до «пишного придворного життя», «завів двір на зразок 
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царського і жив як цар». Це стояло на перешкоді його порядкування 

справами України. Саме 1764 р., згідно автору видання, закінчується «хоч і 

гірке, та все ж схоже на самостійне, життя України». Згодом поділ території 

України на губернії, дарування козацькій старшині дворянських привілеїв і, 

як наслідок, 1775 р. зруйнування Запорозької Січі як осередка 

неконтрольованої сили. Останнього кошового отамана П. Калнишевського 

разом зі старшиною заслано до тюрем і монастирів Росії. 

Але згідно даних М. Аркаса, біля 40 тис. запорожців, порозумівшись з 

турецьким султаном, засновують Задунайську Січ. Внутрішнє життя 

запорожців за Дунаєм не змінюється: вони займалися рибальством, 

мисливством і походами.  

Згодом, вступивши у війну з Туреччиною, російський уряд намагався 

залучити козаків на свій бік. Це дало змогу об’єднати 12 тис. козаків під 

командуванням кошового отамана С. Білого, а згодом Х. Чепіги. За участю 

«Вірного Війська Запорізького» було взято Очаків і Хаджибей. Після цього 

воно було перейменовано на «Військо Чорноморське» і переведено на 

Кубань. 

Автор показує молодому читачеві козаків як захисників рідного краю 

від чужоземних поневолювачів, розкриває козацьку мораль, лицарську 

духовність, передає козацьку філософію, найвищою цінністю якої є людина, 

народ і національна державність; переконує, що ідеологія лицарів 

відстоювати цілісність нації та державності, культивувати дружні цінності як 

найбільш глибокі і міцні, надаючи їм загально національного характеру [275, 

с. 13]. 

Отже, таким чином у своїй фундаментальній праці М. Аркас велику 

увагу приділяє історії українського козацтва. М. Аркас розповідає про 

Запорізьку Січ та запорожців на тих сторінках книги, що присвячені п’ятому 

періоду української історії (польський період 1501–1647 рр.) та дещо в 

шостому періоді (гетьманський 1647–1663 рр.). Влучно вживаючи побутові 
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вирази та лексику того часу, він малює передумови виникнення Січі, 

розташування та назви її складових частин, громадську та військову 

ієрархію, внутрішні стосунки між козаками. Назву «козаки» автор не 

пояснює лише називає їх «новою верствою людей».  

М. Аркас зазначає, що через свою демократичність, Січ не підходила ні 

під яку верству державного устрою. М. Аркас аналізує устрій Січі, 

громадські відносини в товаристві, привертає увагу до порядків, які існували 

на війні, в походах та на Січі. Аргументовано, чітко М. Аркас показує 

розширення географії запорозьких земель, так званих «запорозьких 

вольностей», де кожен займався улюбленою справою, доки не вирушав у 

похід.  

 

 

3.3. Українська національна ідея та культура в «Історії України-

Русі» 

 

У 2019 р. виповнилося 112 років з моменту видання у Петербурзі 

першої україномовної, ілюстрованої і популярної «Історії України-Русі», якій 

вдалося завоювати прихильність величезної кількості людей. Автором цієї 

праці був Микола Миколайович Аркас (1853 – 1909) – відомий український 

історик, композитор, голова миколаївської «Просвіти», громадський діяч і 

меценат. Завдяки своїм якостям та невтомній праці на користь національної 

справи він зайняв відповідне місце в історії України й залишив по собі 

спадщину, яка є окрасою української історії та культури. 

В умовах незалежності України «Історія України-Русі» М. Аркаса 

перевидавалась неодноразово (у Києві в 1990, 1991, 1993 рр., в Одесі у 

1994 р.). У 2013 р. виходить репринтне перевидання 2-го (позацензурного) 

видання «Історії України-Русі», яке виходило у Кракові 1912 р., але вже після 

смерті М. Аркаса. Остаточний висновок щодо її цінності і місця в 
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історичному процесі виніс час. Дослідники історичної спадщини М. Аркаса 

одностайні в тому, що «Історія України-Русі» є цінною пам’яткою 

історіографії України, відобразила певний рівень розвитку історичної думки 

початку ХХ ст., вплинула на становлення нового наративу в історії України. 

Останнє десятиріччя XIX ст. – початку XX ст. ознаменувалося 

кристалізацією історичної науки із синкрезу українознавства. І вже після 

1905–1907 рр. бере початок ідеологія самостійництва.  

У структурі історичної свідомості формується сприйняття українського 

народу як окремої спільноти та пропагується ідея єдності усіх українських 

земель в географічному, політичному, етнографічному та мовному аспектах 

[276, с. 44, 52]. 

«Історія України-Русі» має зв’язок з народницьким напрямом 

української історіографії, який репрезентували В. Антонович, 

М. Максимович, М. Костомаров, П. Куліш, М. Грушевський. Їх 

напрацювання і погляди щодо етнічності і індивідуальності українського 

народу лягли в основу історичної праці М. Аркаса: 

1. Український народ не є складовою російської нації, а являється 

самостійною етнічною спільнотою. 

2. Українська мова і культура цілковито самостійно утворені. Вони 

багатіші, давніші і змістовніші, аніж більш молоді російські утворення. 

3. Українському народу присуща європейська індивідуальність. 

4. Історична стійкість українського етносу до спроб і намагання 

етнічної асиміляції. 

5. Визначною рисою національного характеру українців є 

працьовитість [277, с. 18]. 

І. Шешунова та Н. Рижева, які досліджували особливості періодизації 

історії України М. Аркаса, вбачали суттєві відмінності у кількості розділів, 

хронологічних межах, методології й принципах підходів до періодизації, 

відмінних від М. Грушевського та О. Субтельного [278, с. 44]. 



113 

Свою «Історію України-Русі» М. Аркас документував в унісон 

характеру і подій, і дат, що зберегли: письмові джерела греків і слов’ян, 

мовних традицій цих народів, багатожанровий фольклор. Його концепція 

всебічного аналізу історичних явищ перебігу подій у зіставленні з 

різножанровими документами та фольклором витримали випробування 

часом. Увага до історичних традицій народу, на тлі яких розкриваються 

окремі події, є не чим іншим, як пояснення причинності і наслідку явищ [279, 

с. 32–33]. 

На становлення М. Аркаса як історика значною мірою вплинуло 

національне відродження кінця XVIII ст. – XIX ст. «Історія України-Русі» 

повністю відповідала громадянським, суспільно-політичним і культурним 

вимогам початку XX ст.  

Редактор газети «Рада» Є. Чикаленко, даючи характеристику книзі 

писав у листі до М. Аркаса: «Написали Ви її не для баришів, а для того, щоб 

пролить свідомість в широкі маси. І треба оддать Вам справедливість Ви 

зробили своєю історією багато, так багато, що й сподіватися сього не можна 

було. Я без перебільшення скажу, що Ваша книжка після «Кобзаря» єсть 

найкорисніша» [280, арк. 35]. 

І хоча він не був істориком за фахом, йому цілком вдалося привернути 

увагу широкого загалу до своєї праці. Про її популярність свідчила не лише її 

широке розповсюдження, а й виникнення наукової дискусії, в якій брали 

участь фахові і передові історики, такі як М. Грушевський, В. Липинський, 

Д. Дорошенко, Б. Барвінський.  

Аналізуючи історичну працю М. Аркаса, відзначаємо такі особливості: 

1. Авторське бачення історичного процесу від доісторичних часів до 

початку XX ст. 

2. Опрацьовано великий масив джерельних матеріалів, в викладі 

історичної інформації робить власні висновки стосовно того чи іншого 

історичного процесу чи історичної постаті. 
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3. Наявність 210 одиниць ілюстративного матеріалу. 

4. Характеризує Україну як окреме державне формування з прагненням 

самостійного розвитку. 

5. Авторська періодизація історичного процесу. 

6. Розглядає історію України в контексті державних процесів Польщі, 

Литви, Російської і Австрійської імперій. 

7. Надає великої ваги в історичному процесі ролі особистості, але з 

урахуванням прихильності українського народу. 

В міфологічному світлі М. Аркас бачить процес розселення східних 

слов’ян, описує легенду щодо заснування Києва, запозичує літописні факти 

князювання київських і галицьких князів. Великої ваги автор надає 

поширенню християнства, саме в ньому вбачає причину зростання 

освіченості серед духовенства і народу.  

Християнська релігія, що прийшла на Русь у грецькому 

(православному) варіанті, на відміну від католицизму, в своїй обрядовості 

була демократичнішою, зрозумілішою народу, водночас сприяла зміцненню 

князівської влади.  

Саме з християнством приходить писемність, архітектура і живопис, 

музика. Увібравши в себе чимало з язичницьких пережитків, українська 

православна церква стає частиною української національної свідомості і 

охоронцем національної ідеї. Особливо це простежується в XV–XVII ст., 

коли козацтво і православна церква протистояли польсько-католицькій 

експансії, а згодом – відстоювали свою самобутність перед московським 

патріархатом [281]. 

Перші національні прояви українського народу до незалежності на 

думку М. Аркаса, з’являються в другій половині XVI ст., і гарантом цього 

виступає Запорозька Січ. Він порівнює об’єднання козаків з лицарським 

орденом, що мав на меті боронити православну віру, свободу і права свого 

народу і не признавати зверхності над ними будь-якої зовнішньої влади. 
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Козаки ревно боронили свою віру, як ознаку їх національності. За 

М. Аркасом, найбільш визначними постатями запорозької доби, що стояли на 

варті національних інтересів були П. Сагайдачний, Д. Дорошенко, 

Б. Хмельницький, І. Сірко, І. Мазепа, П. Орлик.  

З великою повагою в книзі характеризується митрополит П. Могила, 

засновник Києво-Могилянської академії що ставив своїм завданням зробити 

зі священників борців за православну віру. Поборниками своєї віри і народу 

М. Аркас називає учасників братських шкіл. Їх організація відмічалася 

незалежністю і власним судом. Вони зробили значний внесок в розвиток 

освіченості православного духовенства, засновували школи, друкували 

українські букварі і абетки для школярів. «Великий вплив мали ці школи на 

народ, і братства ширили освіту народню, бажаючи, щоб народ ставав 

твердіший у вірі і міцніше держався своєї національності, щоб він з розумом 

оступався за віру своїх батьків, щоб він зміг, узброєний наукою, ставати на 

боротьбу з учнями католицьких шкіл, котрих теж чимало поширилось по 

Україні». 

Взагалі М. Аркас надавав великої ваги народній школі, що впливає на 

розвиток народу тоді, «коли та школа в руках самого народу, і наука в ній 

така, якої саме треба людям. А разом з тим з цього добре знати, яку велику 

шкоду роблять ті школи, де малим дітям у вічі сміються над рідною мовою, 

немов показуючи тим, що матірня і батьківська мова – нікчемна. Бо од того 

виходить неповага до всього рідного та знущання над ним; од того великий 

розрух у сім’ї буває, а разом з тим немає доброго ладу і в громадянському 

житті» [282]. 

У період гетьманства і руїни українська національна ідея не могла 

сформуватись з-за розбіжностей між гетьманами і народом. Вони залежали 

один від одного, але не зуміли консолідувати свої прагнення в єдину 

доктрину і рухатися до незалежності. Українська культура не мала змоги 

розвиватися повноцінно із-за збройних конфліктів і експансії Польщі і Росії. 
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Підсумовуючи історичний процес XVII–XVIII ст., історик сумно 

константує: «Народ покинула його інтелігенція, його духовенство; він 

негаразд розумів, що з ним робиться, терпів і мовчав; від вищих він перестав 

вже чути рідну мову і потроху став призвичаюватися до того, міркуючи собі 

так, що його мова – мужицька, що для панів або й так людей трохи вищого 

стану, вона негодяща. Так воно діялося на Україні і в Галичині, – була тільки 

та одміна, що галичанське панство вживало польської мови, а українське – 

московської» [283]. 

Проте М. Аркас наголошував, що припинення державного існування 

українства зовсім не означало його знищення взагалі: народна енергія, що 

буяла за часів козаччини, знайшла своє відображення в культурі, а діячі 

науки та мистецтва не переставали будити національну свідомість. Він 

аналізує феномен культурного вибуху українського народу і ставить його в 

ряд з культурним відродженням центральноєвропейських слов’янських 

народів [284]. 

На думку М. Аркаса, першими особистостями, хто взявся боротися за 

право самостійного культурного життя і взагалі розвиток національної ідеї 

українського народу були – І. Котляревський, Г. Сковорода, П. Гулак-

Артемовський, Г. Квітка-Основ’яненко, М. Костомаров. Велику роль в цьому 

завданні відводиться Т. Шевченку і його діяльності в «Кирило-

Мефодіївському братстві». 

Українська література наповнюється творами проукраїнськи 

налаштованих М. Вовчка, Л. Глібова, С. Руданського, Д. Мордовцева, 

О. Стороженка, О. Кониського і ін. З діяльністю М. Костомарова і П. Куліша 

автор пов’язує вихід української науки на більш високий рівень. 

Позитивну оцінку отримують журнал «Киевская Старина», який став 

осередком роботи талановитих вчених і письменників; заснування Наукового 

товариства імені Т. Шевченка, що перетворюється на «взірець європейських 

Академій наук»; виданню щомісячника «Літературно-Наукового вісника». 
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Про поширення самосвідомості і національного руху свідчило відкриття у 

Полтаві пам’ятника І. Котляревському в 1903 р., на якому були присутні 

представники усіх куточків України, і особисто сам М. Аркас. 

Початок XX ст. ознаменувався подіями, що суттєво змінили культурно-

національний фон України. Царськими указами цього часу проголошується 

свобода друку, слова, об’єднань, відродження національної школи. Шириться 

мережа «Просвіт», які заклали підвалини української національної ідеї і 

збагачували українську культуру. 

Таким чином, «Історія України-Русі» М. Аркаса засвідчила появу в 

українській історіографії державницького напрямку і заклала початок 

неоромантизму у вітчизняній історичній науці. 

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

невибаглива: дати широким верствам українського народу загальний, дуже 

популярний нарис національної історії і тим пробудити в них почуття 

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

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

значення і роль полягають у розвитку майбутнього національно-визвольного 

руху, боротьбі за українську ідею, піднесення національної самосвідомості 

найширших верств українського народу. 
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РОЗДІЛ 4 

ВНЕСОК М. АРКАСА В МУЗИЧНУ І ЛІТЕРАТУРНУ ТВОРЧІСТЬ 

 

 

4.1. Опера «Катерина» як видатний твір українського 

національного музично-театрального мистецтва  

 

Підготовку до створення і написання опери «Катерини» М. Аркаса 

неможливо розглядати без контексту умов культурного життя і становища 

українського театру 80-х років XIX ст. Заборони Емського указу 1876 р. 

частково починали слабшати і восени 1881 р. дозволяються українські 

народні вистави. Головним ініціатором цієї події є М. Кропивницький, який в 

своїх спогадах згадує: «На сезон 1881–1882 рр. поступив я за режисера в 

трупу Г. Ашкаренка в Кременчузі, і цього сезону починається ніби нова ера 

для українського театру. Злиденні заробітки на московському репертуарі 

примусили трупу прохати міністра внутрішніх справ графа Лоріс-Мелікова 

дозволити заграти хоч скількось українських спектаклів, щоб зарятуватися 

від неминучого голодування. Граф прихиливсь до нашого благання і ми 

почали нову еру Наталкою-Полтавкою» [285]. 

Це було досить важливим моментом для розвитку українського театру, 

адже українська публіка не була охочою до російських вистав і давалася 

взнаки п’ятилітня заборона указу, що лише збільшила попит широких мас до 

українського репертуару. Театральний тріумф нового репертуару 

починається з Кременчуга, Харкова і утверджується дебютом 10 січня 1882 р. 

в київському театрі Бергоньє. Відтоді українська сцена, як висловлювалася 

редакція Літературно-Наукового вісника стала культурною «твердинею» в 

час остаточної, як здавалося, руйнації українського культурного життя [286].  

Але, незважаючи на ці зрушення, українському театру і надалі 

доводиться проходити цензурні утиски, заборону вистав на правому березі 
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Дніпра, обов’язковим зобов’язанням поряд з українськими виставами ставити 

п’єси російського репертуару. В таких умовах діяльність українського театру 

ставала своєрідним подвигом. Але з першої вистави у Києві на художню і 

артистичну працю артистів покладено громадянське завдання пробуджувати 

українську свідомість і воно стало нерозривно пов’язане зі справою театру.  

М. Кропивницький, як актор-виконавець, продовжувач традицій 

М. Щепкіна і К. Соленика, разом з тим вимагав щільності стилю для 

виконання українських п’єс з простонародного репертуару. Основними 

тезами М. Кропивницького і М. Садовського стають міцний реалізм і 

побутова правда. Літературно-артистичний напрям того часу вимагав від 

акторів і драматургів свідомо сходити на ґрунт побутового театру, цього ж і 

вимагала українська публіка, бажаючи бачити на сцені простий український 

народ. За цей побут на сцені боровся М. Кропивницький і заснування ним 

першої української трупи було народженням побутово-правдивого театру. Як 

зазначав Г. Савчак, всі українські актори до революції були або учнями 

М. Кропивницького, або учнями його учнів [287, с. 121]. 

Троє видатних діячів української драматургії – М. Кропивницький 

(1840–1910 рр.), М. Старицький (1840–1904 рр.), І. Тобілевич (Карпенко-

Карий) (1845–1907 рр.) енергійно побороли заборону 1876 р. і утворили 

український побутовий репертуар, що став спадщиною української культури. 

Завдяки цьому ціле покоління письменників прониклося їх ідеєю і стало 

писати твори для цього самого спрямування – О. Кониський, І. Нечуй-

Левицький, П. Рудченко-Мирний, О. Пчілка, Д. Маркович, чим теж суттєво 

збагатили український репертуар.  

Діяльність корифеїв українського театру, зокрема М. Кропивницького, 

М. Старицького та М. Садовського, було постійним пошуком, неухильною 

еволюцією творчих принципів, оновлення зображальних засобів та прийомів. 

Захоплюючись у своїх перших постановках етнографічно-побутовою 

деталізацією, що іноді межувала з натуралізмом, М. Старицький та 



120 

М. Кропивницький поступово зосереджували увагу на розкритті внутрішніх 

особливостей життєвих явищ та глибокої правди людських характерів [288, 

с. 15–16]. Театр корифеїв пропагував українське оперне мистецтво із-за 

відсутністю національного оперного театру. 

Подолавши утиски і перепони, нова форма побутового театру 

сформувалася. За основу взято українську мелодійну пісню і хорові співи, як 

обов’язковий елемент побутової п’єси. Музика займала багато місця в 

українській драматичному репертуарі, і хоч окремо український музичний 

театр не розвивався, творча діяльність композиторів М. Лисенка, М. Аркаса, 

Д. Січинського, К. Стеценка, Я. Степового, М. Леонтовича сприяла його 

зародженню.  

М. Кропивницький твердо стояв на засадах проблемного підходу до 

театрального репертуару, близького до інтересів і традицій народу. На його 

думку, сценічний твір не можна будувати «цілком на психології… масовому 

глядачеві треба густі краски, грубі риси, мораль, що в ніс йому била» [289, 

с. 386]. 

Як зазначав історик театру, мистецтвознавець і громадсько-політичний 

діяч Д. Антонович, українська оперна творчість не була повністю розвинена, 

і головною причиною цього була відсутність спеціального оперного 

українського театру, а пристосування опери до виконання силами 

українських побутових труп було важким завданням. «В цьому смислі 

відповідну лінію, мабуть, інстинктивно уловив хіба один Аркас, і тому його 

опера не тільки мала успіх, але стала одразу репертуарною у багатьох трупах 

по обидва боки Збруча» [290]. 

В газетах «Одеський вестник», «Южанин», «Одесский листок», 

«Губернские ведомости» під псевдонімами місцеві критики висловлювали 

свої думки, спостереження і побажання щодо виступу театральних груп, 

постановок спектаклів, режисерської та акторської роботи. Слід відзначити 

незаангажованість критиків, їх обізнаність з кращими досягненнями 
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вітчизняного та зарубіжного музично-театрального життя, широкий 

світогляд і музичну освіченість [291, с. 109]. 

Розвиток української театральної культури став поштовхом для 

М. Аркаса до реалізації задуму створити першу оперу на Шевченківський 

сюжет. Композитор мав музичний смак і був поціновувачем класичної 

музики Шуберта, Моцарта, Шумана, Мендельсона, Гуно, Бетховена, 

Чайковського. 

Зв’язок з артистичним світом через дружбу з М. Кропивницьким 

спонукав його до давньої мрії – скомпонувати музичний твір. Робота 

почалася ще з 1881–1882 рр. в христофорівському маєтку. Слід зазначити, що 

М. Аркас був незнайомий з теорією музики і не вмів досконало грати на 

піаніно, але знав ноти і мав гарний слух. Лібрето він запозичує у 

Т. Шевченка, пристосовує його до музики, але фабули не порушує, тепер 

лібрето зберігається у Державному архіві Миколаївської області у фонді 468. 

Клавір він закінчує у 1892 р. 

Записуючи народні пісні, захоплюючись козацьким мистецтвом, 

М. Аркас запрошував до Миколаєва з усієї України кобзарів і бандуристів, 

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

композитор використав у своїй опері (хор хлопців «Гей, по синьому морю», 

жіночий хор «Ой, у неділю», хор солдатів «То ли не береза, то ли не 

кудрява», колискова Катерини та ін.). 

Різні перепони ставила цензура, тому здійснити першу виставу в 

Україні не вдалося. Це засвідчує лист М. Кропивницького до М. Аркаса від 

21 вересня 1898 р.: «Стало бути «Катерини» в Одесі не вистановлю, бо мушу 

посилати два екземпляра тексту до цензури і не можу сподіватись на дозвіл 

не раніш як через два місяці, виходить, що вистановлю «Катерину» я тільки в 

Москві» [292]. 

М. Кропивницький радив М. Аркасу не поспішати, не хотів ставити 

оперу непідготовленою і давав пораду: «…дозволь мені її вистановити лише 
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у Києві хоча разів з п’ять, щоб вже о ній виговорилася київська преса. Тоді 

кому хочеш давай її» [293]. 

23 березня 1897 р. в залі Миколаївського морського зібрання вперше 

прозвучали акорди «Катерини» під час симфонічного концерту, поряд з 

композиціями Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Чайковського. Головний 

диригент Л. Щедрін блискуче виконав фрагменти «Катерини». 

Сам же автор опери скромно відносився до своєї праці і не міг 

наважитись на подальші кроки. В листі до Г. Саксаганського писав: «…Може 

вона, – «Катерина» – не справить того сподівання, якого хотілося б, бо до 

твору великого нашого Тараса не моїй слабкій музиці брянчати, але 

осміливсь і я свого додати, щоб пісня його ширилась між нашим людом, щоб 

бачили вони те, що тяжко і болісно накипало на його серці і вилилось у стиху 

могутнім» [294]. 

Кінцеву оркестровку партитури зробив диригент одеського оперного 

театру І. Прибік, на що було витрачено значні кошти. Текст опери був 

написаний єрижкою – правописом, впровадженим у 1876 р. після Емського 

акту для українських видань, за яким буква ы (єри) вживалася на позначення 

звука и, а буква и – звука і. На свій музичний твір родина Аркасів витратила 

значні суми грошей, на хабарі, аби пройти цензуру. У 1897 р. опера була 

готова, але вагання і скромність М. Аркаса стояли на заваді її виходу в світ. 

Але завдяки наполегливості О. Аркас Микола Миколайович все ж 

наважується представити її публіці. Остаточне удосконалення опери 

проводить П. Колчанов, викладач музики в Одесі, згодом професор одеської 

консерваторії, і Ф. Воячек, викладач музичної школи, який згодом, 9 вересня 

1898 р., остаточно оркестрував оперу (над першою оркестровкою працював 

миколаївський диригент і скрипаль Є. Зальцер). 

12 лютого 1899 р. опера вперше була поставлена в московському театрі 

«Акваріум», що стояв на розі Садової та Тверської вулиць). Роботу над 

постановкою опери М. Аркас повністю довірив М. Кропивницькому. Роль 
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батька виконав М.  Кропивницький, роль Катерини – О. Ратмірова, матері – 

Д. Шевченко-Гамалій, Андрія – М. Глоба, Івана – В. Розсудилов-Кулябко, 

другорядні ролі виконували артисти Онищенко, Озерова, Вукотич, Глібів, 

Клименко. Диригував оркестром і хором М. Васильєв-Святошенко, 

хореограф В. Ніжинський. Прем’єру було повторено 17 і 21 лютого. 

Переповнений театр з оваціями вимагав автора на сцену, сам же М. Аркас в 

той час в Миколаєві страшенно хвилювався за результат. В телеграмі від 

М. Кропивницького були вітання з успіхом та подяка за довіру. 

Перед прем’єрою в листі до М. Кропивницького М. Аркас писав: 

«Дуже, дуже я щасливий мій голубе, що Тобі, тобі – батькові сцени і 

драматургії літературної нашої, я – Твій поганенький ученик, передав своє 

слабе проізведеніє, що Ти піддержав мою «Катерину» і перший випускаєш її 

на широкий світ Божий, дай тільки Боже її безталанної зустріть лучшу долю 

ніж те, про котру вона співа. За ісполненіє я не боюся, знаю добре, що Ти 

зробиш усе як найлучше, бо й за котрі слабуваті наші драматичні твори, як 

що було Ти візьмешся їх поставити, то ішли за хороші міркую собі, що із 

«Катериною» вийде теж…а за для нашого великого батька Тараса безталанна 

«Катря» котра з цього часу піде блукать по світові» [295, арк. 9]. 

Через кілька місяців опера ставиться в Україні, в Києві та Одесі, у 

Мінську –  15 і 18 березня 1899 р., у Вільнюсі – 1 і 6 квітня, з 9 червня – у 

Києві, опера протягом трьох місяців не сходить зі сцени. В Одесі вперше 

оперу поставила відома українська трупа О. Суслова 9 листопада 1899 р. в 

міському театрі. Далі ареал поширення опери стає все більшим: Варшава, 

міста Польщі, в австрійській Галичині оперу ставить трупа М. Садовського 

та аматорські театральні гуртки. 

В листі від 21 лютого 1906 р. до М. Садовського М. Аркас щиро 

дякував театральному митцю за успішну постановку опери у Львові: «…не 

можу вдержатися щоб від щирого серця Вам, що й там, у далекій далечині, 



124 

Ви не забули за мою «Катрю» і познайомили з нею наших закордонних 

земляків» [296, арк. 10–10зв.]. 

Опера отримала лише одну негативну рецензію в «Одесском листке» 

журналіста під псевдонімом L. Критикувалась вистава «Катерини» трупою 

О. Суслова. Рецензент заявляв, що опера слащава і сентиментальна, являє 

собою суміш музики Глінки і Гуно, італійських речитатів, старовинних 

російських романсів і українських народних пісень [297, с. 15]. 

14 березня 1900 р. в миколаївському театрі Я. Шеффера трупа 

М. Кропивницького з успіхом представила оперу. Вистава зірвала овації залу, 

автору вручили лавровий вінець. На афіші вистави М. Аркас написав: «Я не 

спав цілу ніч. Сльози душили мене. Такі хвилини рідкі і божественні» [298, 

с. 76]. 

В листі до дружини він з радістю писав: «…театр ридав, виконання і 

гра Ратмірової, Шевченко-Гамалії і Розсудилов-Кулябко художньо тонкі і 

вірні. …Що було за сценою – тяжко описати. Я розридався, цілував руки 

Ратміровій, Шевченко, цілував Розсудилова, Васильєва; вся трупа дякувала 

мені і вкрила мене лавровим вінком. Потім відвели мене в ложу, завіса 

піднялася і вся трупа, на чолі з Васильєвим, під нестихаючі оплески тисячної 

публіки, яка піднялася з своїх місць, піднесли мені лавровий вінок з таким 

написом на стрічках: « Вельмишановному Миколі Миколайовичу Аркасу, 

композитору «Катерини» від вдячного Товариства малоросійських артистів. 

14 березня 1900 року» [299]. 

Опера викликає неабиякий резонанс в культурному житті. Про це 

свідчать рецензії і листи. Газета «Южанин» 25 березня 1897 р. писала: 

«Співець Малоросії Т. Шевченко надихає не тільки драматургів, але й 

багатьох композиторів. Більшість його пісень і дум покладено на музику. Але 

скільки пам’ятаємо, «Катерина» М. Аркаса є першою оперою написаної на 

сюжет шевченківського твору. Важко знайти інший матеріал для 

малоросійської опери» [300]. 
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9 травня 1899 р. приходить лист від товариства малоросійських акторів 

О. Суслова, з Харкова: «Многоуважаемый Николай Николаевич, 

товарищество обращается к Вам с покорнейшей просьбой разрешить ему 

поставить в Харькове Вашу оперу «Катерину», которая, говоря без лести, 

является самым выдающимся крупным произведением малорусского 

оперного репертуара, что подтверждает громаднейший успех в Москве в 

труппе М. Кропивницкого» [301, арк. 1]. 

Письменник М. Вороний 28 лютого 1901 р. прохав у М. Аркаса 

партитуру для вистави: «Вельмишановний Добродію! Чуємо ми – люди 

говорять і в газетах пишуть – що написана Вами опера «Катерина» має скрізь 

великий і голосний успіх… Дуже б нам хотілось виставити й Вашу славну 

оперу, та ба! На жаль її нема і не знаємо де її добути. Так оце, з поради 

добрих людей, обертаємося до Вашої ласки чи не були б Ви такі добрі, щоб 

вислати нам самим свою оперу?» [302, арк. 1]. 

Слід зауважити, що М. Аркас в подальшому займався її 

доопрацюванням, про що свідчить лист від 24 липня 1907 р. 

М. Череповського: «Ваша опера Катерина ежегодно все больше делается 

репертуарной, но чтобы сделать ее популярной необходимо сделать 

переложение для фортепиано в 2 руки» [303, арк. 4]. 

Після такого композиторського успіху М. Кропивницький радить 

М. Аркасу не полишати музику і писати ще: «Бери «Наймичку» і пиши. Їй 

Богу, пиши» і пропонував писати «Вія», до якого у М. Кропивницького вже 

було лібрето і дозвіл цензури [304, арк. 17]. А у листі від 23 лютого 1909 р. –  

з побажаннями: «Любий Миколо. Вітаю тебе, і здоровлю і бажаю тобі 

написати ще 20 шт. опер. Катерина мала великий поспіх» [305, арк. 31–32].  

Про повагу до М. Кропивницького, як професіонала, свідчить лист 

М. Аркаса з нагоди привітання драматурга з 30-річним ювілеєм: «Тобі яка 

радість глянути округи і бачити, що ти своєю працею, своєю могутнею 

енергією не собі одному допоміг великої слави, а дав рідному краю багаті 
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жнива успіху і радість усім, хто жив душу у собі має, хто рідний край не 

забуває, хто щирим серцем його любить і душею власною і усією істотою 

своєю йому і щастя, і просвіти, і інших великих днів бажа. Важке діло зробив 

ти для рідної України! Велика і від неї Тобі за це шаноба!» [306]. Взагалі 

дружба з М. Аркасом для М. Кропивницького багато важила. Незважаючи на 

різницю у віці і соціальному стані, їх пов’язували спільні інтереси в площині 

відродження української культури, мови і освіти.  

У 1905 р. оперу ставить М. Садовський в галицькому театрі Товариства 

«Руська Бесіда», зберігши ідейно-художні принципи режисури 

М. Кропивницького, згодом оперою збагачує свій репертуар режисер 

Й. Стадник. 

У 1907 р. оперу знов виставлять в Миколаєві. Роль Катерини виконує 

Оксана Аркас (донька композитора М. Аркаса), що володіла меццо сопрано і 

роль батька виконує Микола Аркас (син М. Аркаса), з баритональним 

голосом. Суттєво доповнили виставу і художні прийоми: на сцені було 

зображено могилу, у підніжжі якої сидів кобзар Т. Пархоменко з поводирем, 

на могилі розкинувши руки лежав забитий козак, тримаючи в руках навпіл 

зламану шаблю, тло могили було вкрите жовтими і блакитними квітами, за 

могилою стояли задумливі і сумні козаки. Вистава завершується грою 

бандуриста Т. Пархоменка на кобзі. Грім оплесків кликав М. Аркаса на 

сцену, де йому вручено лавровий вінець, обвитий жовто-блакитними 

стрічками.  

26 лютого 1909 р. М. Аркас в миколаївському театрі Я. Шеффера з 

дозволу начальства влаштовує вечір пам’яті Т. Шевченка, на якому показано 

третю дію опери «Катерина» з хором і оркестром. На цьому заході за участі 

градоначальника міста Миколаєва адмірала В. Зацаренним виник конфлікт. 

При виконанні «Заповіту» сім’я Аркасів піднялася з місць, це викликало 

непорозуміння між Зацаренним і Аркасом. Хоча їх і зв’язувала дружба (сам 

Зацаренний був родом з Полтави і часто співав з Аркасом українських пісень, 
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але на цьому його почуття до українського закінчувалося), але як 

представник влади в місті він не міг дозволити аж такого «яскравого» прояву 

поваги до творчості Т. Шевченка. На думку Зацаренного, це було 

провокацією проти влади. Оперу ставитимуть в Миколаєві 26 квітня 1910 р. 

товариством «Просвіта» з метою вшанування пам’яті М. Аркаса. 

М. Аркас щиро вболівав за свій музичний твір і цікавився яке враження 

вона складає на глядачів. Це яскраво засвідчується в листі до Є. Чикаленка: 

«Ви писали мені, що у Львові були (спасибі Вам) на виставі «Катерина», мені 

дуже цікаво було чути від Вас яке враження робить музика моя на галичан, а 

надто на Вас, чи відповіда вона настрою, який захоплює людину при читанні 

великого поета, чи добрі були співачі, хори, а головне сама Катерина на 

котрій стоіть увесь твір?» [307, арк. 7]. На що Є. Чикаленко відповідав: 

«Катерина» Ваша мені дуже сподобалася, а в галичан вона наймиліша річ. На 

великі опери у нас ще нема сил, а такі речі, як «Катерина» дуже доступні. 

Музика в ній чисто національна, рідна, аж любо слухать. Як-би у Вас був час, 

то варто було б ще писати, хоч одноактичні, на кшталт «Вечорниць» 

Ніщинського» [308, арк. 15]. 

У своєму творі композитор опрацював не тільки український музичний 

фольклор, мовну інтонаційність жителів Прибужжя, сферу українського 

побутового романсу. Водночас в опері відчуваються деякі впливи італійської 

та російської музично-театральної культури [309]. 

Секрет успіху М. Аркаса полягає у тому, що він починаючи зі 

студентських років старанно записував народні пісні, захоплювався 

кобзарським мистецтвом. Кобзарів і бандуристів запрошував до Миколаєва зі 

всієї України та гостинно поселяв їх у своїму домі. Ці записи лягли в основу 

«Катерини»: хор хлопців «Гей, посиньому морю», жіночий хор «Ой, у 

неділю», хор солдатів «То ли не береза, то ли не кудрява», колискова 

Катерини.  
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В опері яскраво показано сільський побут, який добре знав композитор 

з особистих спостережень. Став у пригоді й професійно-теаральний досвід, 

набутий М. Аркасов у студентські роки, коли він брав участь як актор у 

виставах трупи М. Л. Кропивницького. 

Опера відзначається граничною емоційністю, виразністю, стрункістю 

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

великим мелодійним багатством, що ґрунтується на використанні інтонацій 

народних пісень, пісень-романсів, побутово-танцювальних творів [310, с. 84]. 

У центрі опери – образ Катерини є найціннішим і найвиразнішим. Не 

порушуючи сюжету поеми Т. Шевченка, композитор увів персонажа Андрія, 

аби посилити ліричність і підкреслити контраст психологічної ситуації всієї 

драми. Він щиро кохає Катерину і згоден простити її кохання до Івана аби 

залишитися з нею. Внаслідок цього драма набуває соціально-побутового 

характеру. Іван в опері перетворюється на російського солдата. Сильною 

стороною опери є її яскрава мелодійність, а слабкою – оркестрова партія, що 

дещо позбавлена тематичного розвитку. Драматургія опери розкрита 

переважно через вокальні партії персонажів. Образ Катерини проходить 

емоційний розвиток від закоханої і мрійливої дівчини до зневіреної і 

зломленої жінки. Відчай героїні яскраво відображено у аріозо «В проклятий 

час, годиноньку знайшлася ти, дитинонька», в «Колисковій» простежується 

материнська любов і безнадія. Драматичним епізодом є пісня солдат «То ли 

береза», після якої слідує зустріч Катерини з Іваном. Закінчується опера 

аріозно-речитативним монологом Катерини. Щоб максимально реалістично 

відобразити образ чи ситуацію, композитор залучає елементи декламації, 

мовних реплік, емоційних вигуків, що суттєво збагачують лексичний фонд 

української опери [311, с. 230–231]. На думку тогочасних критиків, кращими 

музичними номерами визначали увертюру і антракт до третьої дії, а 

найефективнішим у звучанні уривок «Козачок». 
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Акцент із соціального зміщений на історично-драматичний аспект, що 

мало засвідчувати глибоку увагу композитора до внутрішнього життя героїні. 

Образ зі щирим коханням Катерини відображає високі, шляхетні пориви, 

прагнення душевного тепла, гармонії, врешті-решт, самопожертви. Катерина 

– глибокий і сильний персонаж. Любов до військового Івана розкривається у 

дуеті з Андрієм «Чи питається наше серденько», «Чи правда сестриці», аріозо 

«Іване мій любий», «Ой зглянеться, рідні, на моє лихо» і фінальну пісню «Не 

вернусь». Іван не розкривається у опері всебічно, так як йому відведена 

негативна роль, більшої уваги приділено душевним якостям Андрія, що 

розуміє горе Катерини через виконання пісень «Здається неначе й справді», 

«Було колись ми кохались», «Кажуть люди, що кохались». Партії батька і 

матері – «А хто ж мою головоньку», «Сподівався бачить дочку», «Ох як 

тяжко», «Доню моя безталанна», «Проклятий час годинонька». Важливу роль 

в опері відіграють сцени із життя українського села, хори і танці «Ой на 

горі», «Вечір наступає», «Україно любо», з танців «Козачок». 

Головних героїв в опері показано серед народу, їх буденної обстановки. 

Однак композитор не підкреслює етнографічність твору і не виставляє на 

авансцену уклад життя, а прагне лише на цьому фоні розкрити складну 

психологічну драму героїв, заглянути у їх душевні переживання. Художньою 

особливістю опери «Катерина» є лібрето, складене особисто композитором; 

стрункість і послідовність драматичного розвитку, яскрава мелодійність, 

переважання лірико-драматичного інтонування становлять естетичну 

цінність для української культури [312]. 

Внесок М. Аркаса у розвиток української музики та становлення 

національного оперного мистецтва вперше авторитетно оцінив М. Лисенко. 

Він писав Аркасу: «Чув про Вас багато разів зі взгляду Вашого патріотизму 

українського, так кожному з нас цінного і дорогого. З Вашою Катериною за 

кілька років до її постанови познайомивсь я з клавіру, який до мене приніс 
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був М. Кропивницький. І тоді ще я зацікавився Вами, що помежи земляків – 

на превелике диво – узявся писати на український текст» [313, с. 385–386]. 

М. Аркас дуже пишався своїм знайомством з М. Лисенком, якого 

називав «нашим єдиним великим музикою». Коли 1903 р. святкувалося 35-

річчя композиторської діяльності останнього, надіслав до Києва докладного 

привітального листа. Його текст завершувався таким високоемоційним і 

яскравообразним побажанням: «Щоб відгуки твоєї могутньої ліри на 

безмірне врем’я лунали по всій Україні: від високих Карпат Галицьких, 

зелених долин Буковинських – до снігових гір Кавказьких, привітних 

паланок козацьких, від темних гаїв Чернігівських, де сосни шумлять і верба 

зеленіє – до славних степів Запорозьких, де Чорне море рокоче й висока 

могила де мріє» [314, с. 52]. 

Захоплювався і цінував музичний талант М.  Аркаса Є. Чикаленко: «…з 

Вашим музичним талантом можна було навіки прославити себе і нашу 

музику, а тим способом і Україну поставити наряду з іншими культурними 

націями хоч в музиці» [315, с. 44]. Високо оцінює талант композитора 

сучасний дослідник В. О. Жадько, який пише: «Його композиторство більше 

соталося від любові до самобутньої мелодійності, а пізнання історії краю – 

від захоплення народною піснею. Перед нами найвищого рівня аматор, що, 

до появи Миколи Лисенка, збагатив своїми творами українську культуру. 

Але його «Катерина» перед музичним світом розгортає безмежні простори і 

сучасного українського театру» [316, с. 119]. 

Життєвість опери «Катерина» ґрунтувалася на правдивості образів, на 

тому, що вона побудована на мелодіях народних пісень (записаних у 

Богданівці, Козирці, Коренисі, Варварівці, у Миколаєві, Пісках та інших 

місцях). На їх чарівних мелодіях і створена опера. Так, хор парубків виконує 

українську народну пісню «Гей, по синьому морю». Вона своєю величчю і 

мужністю характеризує народ, наче відтіняє особисту драму Катерини, яка 

очікує її попереду. Широта людських почуттів простежується в жіночому 
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хорі, що виконує «Ой, в неділю раненько», близькою своєю мелодією до 

старовинних веснянок. Урочисто, як гімн рідній землі, звучить в хорі 

«Україно, люблю веселий наш край», відчувається народність музики. 

Композитор проявив своє театральне мислення у всій побудові 

конфлікту. Він зразу ж, у першому акті за експозиції і зав’язці драми у 

діалогах – психологічних зіткненнях з Андрієм та Іваном, розкриває образ 

Катерини. Дія відбувається на фоні та за участі майстерно відтвореної 

картини народного життя. Далі, у другому акті, до рамок сімейної драми 

звужується простір конфлікту: його моральний зміст загострюється саме у 

взаєминах Катерини з батьками. Арії батька та матері, які оцінюють те, що 

трапилося, стали драматургійними центрами акту. Дія ж у третьому акті 

зосереджена тільки на образі самотньої Катерини, що набуває вкрай 

напруженого драматизму в арії «В проклятий час-годиноньку», і підводить 

до трагедійного фіналу. 

Естетичну цінність опери становить її структурність і послідовність 

драматичного розвитку. Особливістю опери «Катерина» є те, що вона стала 

першою оперою в практиці драматичного театру без розмовних діалогів. У 

свою чергу це спонукало до підвищення артистичного рівня. Опера як 

збагачувала естетичний досвід і глядачів, слухачів, так і істотно впливала на 

подальший розвиток українського національного оперного мистецтва. 

«Своєю оперою Аркасу вдалося створити досить впевнений звуко-

інтонаційний фон до поеми Шевченка. В музиці композитор зміг передати не 

тільки трагічну долю Катерини, а й показати оптимізм народу, його надії на 

світле майбутнє, віру в краще життя», – писали відомі миколаївські 

музикознавці В. Ф. і Л. О. Іванови [317]. 

На превеликий жаль, опера «Катерина» була першим і останнім 

музичним твором композитора. У 1895 р. М. Аркас отримує крововилив 

мозку, що спричиняє згодом параліч правої частини тіла і не дає змоги грати 

на піаніно. В листі до М. Лисенка М. Аркас писав: «Шкодую тільки, що 
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болість моя так дуже і навіки одібрала у мене можливість працювати на 

любому музикальному напрямку і примусила звернутися до писання, щоб 

коли чім небудь послужувати нашій рідній неньці безталанній» [38, арк. 2]. 

 

 

4.2. «Катерина» у світовій оперній класиці 

 

У радянські часи «Катерина» проходить достатньо прискіпливу 

цензуру, внаслідок якої було викинуто і змінено деякі її частини, остаточне 

редагування проводить Д. Бобир, в основу партитури лягли народні пісні 

кобзарів і бандуристів, Г. Таранов проводить музичну редакцію. В 

«зачищеному» вигляді її представляють у 1956 р. на сцені Оперної студії 

Київської консерваторії, друга постановка в Одесі 1957 р., третя – через 

32 роки під керівництвом диригента Д. Сипитинера, режисера Г. Дикого, 

художника Н. Бевзенко-Зінкіна, хорймейстра Л. Бутенко і І. Дідушок. Опера 

зайняла перше місце в огляді спектаклів українських театрів, присвячених 

175-річчю від дня народження Т. Шевченка. 

З «відлигою» проходять успішні прем’єри в Дніпропетровському театрі 

імені Т. Шевченка, Київському театрі імені І. Франка [319, с. 33]. 

У 1956 р. головний режисер Вінницького державного українського 

музично-драматичного театру Ф. Верещагін проникається ідеєю і втілює 

творчий задум поставити «Катерину» після тривалої перерви за допомогою 

режисера Д. Горбачевського, художника М. Білика і акторів М. Свірської, 

М. Овчаренко, М. Мельник.  

В лютому 1957 р. оперу ставлять на сцені Державного ордену Леніна 

академічного театру опери і балету УРСР імені Т. Г. Шевченка (нині 

Національний академічний театр опери та балету імені Т. Г. Шевченка). 

Після 50-річної перерви на сцені Національної академічного театру 

імені І. Франка виставляється «Катерина» трупою акторів миколаївського 
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академічного українського театру драми і музичної комедії. Директору 

Миколаївського академічного українського театру драми і музичної комедії 

М. Берсону – українському патріоту і пошановувачу спадщини М. Аркаса 

вдалося зробити фантастичний проект – повноцінно поставити оперу 

«Катерина» за підтримки колег з Києва: оперного режисера В. Бегми, 

балетмейстера-постановника і народного артиста України В. Нероденка, 

диригента-постановника і заслуженого артиста України В. Уреса і 

О. Мадараш, хормейстра Н. Авраменка, педагога з вокалу Л. Самохліба. Слід 

зауважити, що на V міжнародному фестивалі «Мельпомена-Таврія» 13-

15 червня 2003 р. показ «Катерини» артистами Миколаївського академічного 

українського театру драми і музичної комедії закріпив і примножив її 

популярність, було присуджено чотири диплома лауреатів за спектакль, таку 

кількість не взяв жоден інший театр з учасників фестивалю. Глядачі і журі на 

високому рівні оцінили рівень артистів І. Бубенка, Я. Артеменка, 

О. Щесняка, А. Деріка, заслуженого артиста України А. Мостренка.  

У 1969 р. в Миколаївському педагогічному інституті студентами 

музично-педагогічного факультету була організована виставка, на якій 

експонувалися історичні матеріали і особисті речі композитора, проведена 

зустріч з найстарішою співачкою міста, однією з перших виконавиць ролі 

Катерини, яка знала особисто М. Аркаса – Оленою Георгіївною 

Бернадською-Сулімовою. 

За свідченням акторів Миколаївської філармонії Є. Вальчук та 

Є. Потапенко, записаними В. Антонюком у 1983 р. у Миколаєві, опера 

М. Аркаса «Катерина» йшла також під час Другої світової війни [320, с. 8]. 

В Одеському оперному театрі її ставитимуть у 1989 р. під керівництвом 

режисера-постановника Г. Дикого, диригента-постановника Д. Сипинера, 

художника-постановника Н. Бевзенко-Зінкіна. Опера гідно повертається до 

репертуару у 2007 р. і вже не покидає його до цього часу, користуючись 

шаленим попитом у глядачів.  
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Участь в опері в різний час брали актори XIX–XX ст. – 

М. Кропивницький, М. Садовський, О. Ратмірова, П. Саксаганський, 

І. Козловський. Роль Катерини виконували відомі театральні діви – 

С. Крушельницька і М. Литвиненко-Вольгемут. 

Що стосується еміграції, то «Катерина» була дуже популярною 

виставою в Америці, користувалася значним попитом. Про це свідчать дані 

Т. Каськіва, уродженця Тернопільської області, диригента і громадського 

діяча, що у 1903 р. емігрував до США: «…наш український робітник чи 

малий бізнесмен ішов на виставу «Гриця», «Наталки-Полтавки», 

«Запорожця», «Катерини». І хоч ті вистави майже завжди аматорські, нераз 

дуже далекі від досконалості, то вже те, що їх було багато свідчило гарно й 

про членів аматорських гуртків і про нашу публіку. Як і одні так і другі 

шукали серйозної розривки та задоволення свого мистецького голоду. 

Тужили за чимось культурним. Та треба підкреслити, що мало було таких 

вистав, про котрі можна б сказати, що краще щоб їх не було. Сміття не 

вдержувалося на сцені. А що було краще, хоч би старе й дорожче, то 

встоялося та притягало глядачів. Це факт, що коли тепер виставляють добре 

обсаджені такі опери, як «Запорожець», «Катерина» чи «Мазепа», то хоч ціни 

білетів звичайно досить високі, публіки завжди повно на тих виставах» [321, 

с. 426]. 

В кожній українській громаді в Америці існував аматорський гурток, 

що ставив українськи п’єси, комедії, драми і оперети. Перед Першою 

світовою війною в Америку емігрували сотні талановитих артистів із Східної 

Європи, серед яких чимало і українських акторів, музикантів і диригентів. 

Вони суттєво збагатили вистави своїм досвідом і сценічним вишколом. 

Товариство «Українська Бесіда» в Нью-Йорку, очільником якого був 

В. Іваницький, його трупа грала «Запорожця» і інші оперети і мелодрами у 

Нью-Йорку і Філадельфії. Після війни вперше в Америці виставляють оперу 

М. Аркаса, роль Катерини виконує Юлія Малєвич-Шустакевичева (в 
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минулому артистка українського театру «Бесіда» в Галичині), роль матері – 

Емілія Корнатова, диригує виставою Мирон Корикора. Ця опера йшла в Нью-

Йорку три вечори підряд: 7, 8 і 9 січня 1922 р. Ця сама трупа виставляла 

оперу у Філадельфії. 

На святкуванні 30-річчя Союзу Українок Америки (жіночої організації, 

що ставить своєю метою розвиток української свідомості, суспільної опіки, 

заохочення молодого жіноцтва до активної участі у виховній, культурно-

освітній і видавничій діяльності) в Нью-Йорку 1983 р. оперна співачка Марта 

Кульчицька-Андріюк співала пісні з опери М. Аркаса «Катерина» [322]. 

У 1960 р. видавництвом «Рампа» в Нью-Йорку виходить нове 

видавництво клавіру опери «Катерина», присвячене 150-річчю з дня 

народження Т. Шевченка. 

Популяризуванням опери і ролі Катерини у Зеленому Клині (земель, 

заселеними українцями на Далекому Сході) займалася українська акторка 

Марія Машир – учениця театральної школи М. Садовського, солістка 

Казанського театру опери і балету. Разом з М. Карлашом створює 

український театр, в репертуарі якого опера «Катерина» ставилася багато 

разів.  

Опері «Катерина» належить значне місце серед національних, 

реалістичних творів минулого. Вибір сюжету не випадковий, М. Аркас 

завжди виявляв великий інтерес до народного життя, його щиро захоплювала 

волелюбна поезія Т. Шевченка. Він писав: «якщо в «Катерині» було 

запозичення…, так це з народних пісень і танців, але на цьому я повинен був 

базувати весь свій твір, взятий з народного життя, а тому і деякі місця взяті 

мною повністю з пісень із заміною слів словами Т. Шевченка або ж своїми 

відповідно до ходу дії» [323]. 

Завдяки своїй «Катерині» М. Аркас увійшов в історію української 

музики другої половини ХІХ ст. передусім як автор першого музично-

драматичного твору на сюжет Тараса Григоровича Шевченка. Багато 
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композиторів писали музику на твори Т. Шевченка, і все ж найближче 

підійшов до його духу саме М. Аркас. 

Як і кожному мистецькому, літературному чи науковому твору, так і 

опері М. Аркаса остаточний присуд дав час. Її сценічне життя було 

відновлене в 1950-х рр. Винницьким музично-драматичним театром і 

Київським театром опери та балету, у рік 175-річчя з дня народження 

Т. Г. Шевченка (1989 р.) її поставили Дніпропетровський і Одеський театри 

опери і балету. 

Опера «Катерина» і тепер перебуває у річищі національної та світової 

демократичної культури, розвиває традиції, сповна працює на сьогодення та 

майбутнє. З 1993 р. народний хор кафедри хорового диригування та 

українських народних інструментів Миколаївського філіалу КНУКіМ під 

керівництвом професора О. Шпачинського з честю носить ім’я М. М. Аркаса. 

До 150-річчя від дня народження М. Аркаса Миколаївський 

український академічний театр драми і комедії відновив постановку 

Аркасової «Катерини»: 14 лютого 2003 р. її прем’єра пройшла з величезним 

успіхом, опера зайняла постійне місце в репертуарі театру. 9 березня 2004 р., 

напередодні 95-річчя кончини М. Аркаса та з нагоди 190-х роковин 

Т. Шевченка оперу ставлять в Києві студенти  КДВМК ім. Р. М. Глієра [324]. 

Про музичну талановитість свідчить і сценічне довголіття «Катерини». 

Її виконання багатьма професійними і аматорськими колективами в Україні 

та поза її межами, на думку авторів-дослідників, стало справжньою 

національною і світовою виконавською школою. Музична творчість 

М. Аркаса тепер і в майбутньому, впевнені дослідники цього напрямку 

творчості Аркаса, перебуватиме у річищі національної та світової 

демократичної культур, розвиватиме традиції, сповна працюватиме на 

сьогодення і на майбутнє. 
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4.3. Значення Аркасових літературних творів та фольклорно-

етнографічних вправ 

 

Важливим джерелом для пізнання літературних і етнографічних 

напрацювань є юнацький щоденник М. Аркаса. Він розпочав його вести  

15 січня 1875 р. в Одесі, в ньому відображено його щире кохання до дівчини 

Ярини і закоханість в Глафіру Франкевич, бачення свого життя в селі: 

«хочеться добитись до своєї хати, найти щиру дружину й зажити весело 

самостійно»; думки розпочати писати роман про Полуботка: «Задумав було 

почати – роман «Гетьман Полуботок». Літком обдумаю, а на ту зиму буду 

писати, як житиму в Христофорівці з жінкою та Женею» [325]. 

В юнацькі роки свого життя, щиро захоплювався селом, його життям, 

побутом, звичаями і традиціями, роботою у полі і дружбою з сільською 

молоддю, М. Аркас прагнув максимально злитися з селянами і жити їх 

інтересами. Хотів одружитися з сільською дівчиною Яриною і відмовитися 

від аристократичних благ своєї родини, які вважав зайвими для справжнього 

щасливого сільського життя. Саме в цей час його максимальної єдності з 

сільським побутом він пише вірш «Стоїть гора високая», в якому 

відкриваються приманливі перспективи вільного життя і повна відмова від 

світських обов’язків. Вірш просякнутий поетичними мріями, що сповнені 

утопічними ідиліями і ілюзіями.  

Вірш «Кажуть люди – Бог нас любить», написаний М. Аркасом після 

нездійснення його одруження на Ярині. В ньому відбито його сумні і теплі 

спогади, пошук і очікування власного щастя, певна зневіра в долю. В 1875 р., 

коли по закінченню університету його призначено значковим ад’ютантом 

головного командира Чорноморського флоту і портів, свого батька 

М. А. Аркаса,  він остаточно прощається з селом у вірші «Прощайте хлопці і 

село». В ньому відображені щирі мрії про життя в селі, бажання навчати 

сільських дітей грамоті, ідеалізація Гонти, Залізняка і Полуботка, любов до 
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України і тверда обіцянка служити інтересам України до смерті. Це був 

болісний перехід від одного періоду життя до іншого, М. Аркас тяжко його 

переживав, внаслідок чого він стає світською особою.  

Щоденник М. Аркас зберігав із-за поеми «Калниш», у якій він 

змальовує лицарів-запорожців, як безстрашних і хоробрих воїнів за 

українську державність, їх традиції, демократичні засади їх життя, соціально-

адміністративний устрій Січі, описує основні керівні посади, детальний опис 

звички обирати старшину, обрання отаманом Калниша, обман цариці 

Катерини і їх вигнання на Кубань, завоювання Січі царським військом, 

заслання Калниша у Соловецький монастир. Відводить йому роль сміливого, 

доброго, вправного вояки і віруючого християнина.  

М. Аркас одним з перших на Україні придбав і використовував для 

збору фольклорно-етнографічного матеріалу фонограф Едісона – прототип 

грамофона, на якій записував народні пісні. Пісні записувала вся родина 

Аркасів – від працюючих найманих селян (зокрема з Полтавської області), 

всього назбиралося дві збірки пісень.  

Назвемо лише окремі твори, записані у Богданівці: «Ой вийду я за 

ворота», «Ой добраніч усім на ніч», «Ой у полі криниченька», «Ой у полі, у 

полі», «Ой у полі озеречко», «Ой ти дубе кучерявий», «І по цей бік гора», 

«Щедрий вечір», «Ой у ліску, ліску», в с. Корениха: «В неділю раненько», «У 

куми піють», «Ой на горі, на горі», «Ой мороз, мороз», «Ой ужиж та мені», 

«Як би так тобі», «У неділю пила». Він часто вживав прислів’я, зокрема у 

листі до Доманицького 26 січня 1908 р.: «Коли не піп, то не пхайся у ризи», 

«Коли мед, то й ложкою», «Кажуть, що не святі горшки ліплять», «Вхопив 

гарячого» [326, с. 47].  

Написав музику до тексту «Не співай мені бандуристе», що оспівувала 

тогочасні реалії, кайдани, великий економічний розрив між соціальними 

станами, неосвіченість простого народу і байдужість до своєї долі. У фонді 

Миколаївського обласного краєзнавчого музею зберігається аркуш з нотного 
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альбому родини Аркасів із записами українських народних пісень, що 

датується початком XX ст. [327]. Відомо, що М. Аркас написав музику на 

слова І. Франка «Не пора» – революційного тогочасного вірша, із закликом 

боротися проти російської влади. 

Д. Кравцов у своїй статті «Аркас і цензура» розповідає, що збірка 

пісень, надіслана М. Аркасом до головного управління цензури, зберігається 

в історичному архіві Санкт-Петербургу і має назву «Збірник українських 

пісень, записаних Олесею, Оксаною і Миколою Аркас. На музику переклав 

М. Аркас». Цензор Косович зазначає, що у збірнику зустрічаються пісні, в 

яких кохання демонструється надто відверто. 23 травня 1891 р. в київське 

управління приходить відповідь, що друкування дозволяється, за винятком 

10 пісень [328]. Але московський нотовидавець О. Гутхейль відмовився в 

листі М. Аркасу: «Имею честь уведомить Вас, что либретто Вашей оперы 

передано мною в цензуру. Что же касается присланого Вами сборника 

малороссийских песен, то я, к сожалению, вынужден отказаться от издания 

такового на свій счет» [329, арк. 1]. Повернуті О. Гутхейлем збірки пісень 

зберігалися в Миколаївському краєзнавчому музеї, але зникли 1929 р. У 

1920 р. під час за кордон втечі збірки-оригінали були загублені онуком 

М.  Аркасом-третім. 

М. Аркас написав музику до двох українських романсів «Я боюся тобі 

розказати» на слова маловідомого українського поета Г. Кернеренка, два 

романси на слова І. Франка, дует «Не співай тепер, бандуристе» на слова 

В. Добровольського. Не про кохання просять співати бандуриста, а «про лиху 

співай нам годину…, про ганебну скривджену волю, про кайдани, кайдани 

співай» [330]. 

Є. Чикаленко радитиме М. Аркасу видавати народні пісні з нотами: «А 

тим часом Вашим музикальним таланом можна було навіки прославить себе і 

нашу музику, а тим способом і Україну поставити на ряду з іншими 

культурними націями хоч в музиці» [331, арк. 29]. 
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Які причини завадили М. Аркасу видати при житті ці збірки пісень 

дослідникам не відомо. Д. Лагута у своєму рукописі зазначає: «Взагалі про 

обидва випуски українських пісень Миколи Аркаса треба сказати, що вони 

дають багато варіантів на пісні, матеріалу для фольклору України, 

знайомлять з розповсюдженням української пісні на самому півдні України – 

Херсонськім та Одеськім повіті, взагалі Миколаївської округи, а для цієї 

округи дають матеріали для того, аби робити висновок про характер цієї 

місцевості – Російський, Новоросійський, або Український. Після того як 

Аркас зібрав матеріали пісенні з околиць Миколаєва – матеріали тільки 

українські, а не якісь другі, для миколаївців-росіян, ріжних його росів, 

югоросів, малоросів, новоросів повинно бути ясним, що Миколаївська округа 

то не Росія, не Новоросія, бо мова не новоросійська, а справжня українська. І 

в цьому полягає також одне з значеннів праці Аркаса по збору пісень» [332]. 

24 лютого 1904 р. книговидавець В. Степаненко в листі теж давав 

пораду М. М. Аркасу щодо видання назбираних пісень окремим виданням: 

«краще б десятками видавати їх, та пустити недорого, щоб розійшлися» [333, 

арк. 8]. 

Великого значення М. М. Аркас надавав своїй дружбі з Терешком 

Пархоменко. Останній не лише гостював у М. М. Аркаса, а й особисто 

отримав у дарунок його книгу «Історію України-Русі», в листі до 

М. М. Аркаса Т. Пархоменко від 6 січня 1908 р. пише (збережено 

орфографію написання): «Високоповажний добродію! По одержанні книжки, 

пишу до Вас відповідь і щиро Вас дякую за такий подарунок. Я збираюся 

їхати в Черноморію сего місяця звидтиля буду вертацця, то тоді мо і до Вас 

зайду. Перед приїздом до Вас напишу ще. Бувайте здорові. Терешко 

Пархоменко» [334]. Трагічна смерть чекала Т. Пархоменка від рук жандармів 

після концерту в м. Умань за виконання революційної пісні «Трудно, братцы, 

нам живется». 
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За свідченнями М. М. Аркаса-третього авторству М. Аркаса належала і 

поема «Мазепа» – сентиментальний і наївний твір, сповнений любові до 

історії України, яскравим представником якої був І. Мазепа. Він був 

знаковою фігурою української історії для М. Аркаса, його симпатії до його 

діяльності були настільки великими, що він навіть планував видати про нього 

окрему книгу. В цій поемі, за свідченнями М. Аркаса-третього, М. Аркас 

утілює свій сентиментальний романтизм в образі минулого, засвідчує юність 

душі і чисту, дещо екзальтовану любов до історії своєї батьківщини. 

Романтичний патріотизм вкупі з принципами народовольства, селянський 

побут, бажання максимальної єдності з простим народом різко контрастували 

переконанням і традиціям, в яких виховували М. Аркаса. Цей синтез 

антагонізуючих основ створює характерний і нетиповий, дещо 

парадоксальний образ М. Аркаса, який розходився з життям і пристосувався 

до нового напрямку українства і зануренням мріями в козацьку бувальщину. 

Злам консервативно-кріпосницької і ліберально-прогресивної епохи і 

породив покоління мрійників, що вірили у воскресіння гетьманської України, 

у восторжествування справедливості, в те, що Бог зглянеться на чесні і 

шляхетні мрії і прагнення українського народу і Україні даруються її 

вольності. Особисто сам М. Аркас теж мріяв про воскресіння України під 

гетьманською булавою, жовто-блакитним прапором, будучи водночас 

громадянином Російської імперії [335, с. 46–48]. На жаль, поему не вдалося 

віднайти.  

Загалом у М. Аркаса був своєрідний підхід до взаємовідносин України 

і Росії, залежність першої сприймав як неминуче зло. Переяславський 

договір, на його думку, був брутально порушений Москвою, але не 

звинувачував її, бо вона діяла виключно в інтересах своєї держави. За довіру 

Хмельницького до Москви народ заплатив велику ціну, отримавши неволю і 

кайдани, вважав його «безідейним Дон-Кіхотом з рабським почуттям». 

Звинувачував він і народ, який через своє небажання опікуватися своєю 
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долею і шляхом розвитку, козацьку старшину і шляхту в користолюбстві, 

гетьманів у неспроможності тримати міцну лінію. Вважав, що неможливо 

потребувати від Петербургу політичних домагань, бо немає достатнього 

рівня національної самосвідомості інтелігенції а саме їй він відводить роль 

ознайомлення свого народу з історією [336, с. 1281]. 

Вірш «На вбивство Шмідта» надрукований майже через 20 років після 

смерті М. Аркаса у журналі «Життя і революція» у 1926 р. Як зазначалося в 

редакції примірника, це «єдиний вірш в українській поезії на революційний 

рух у Чорноморській флотилії» [337, с. 10]. Повстання моряків крейсера 

«Очаків» на чолі з лейтенантом Шмідтом закінчиться судом, який 

відбудеться в Очакові, що винесе йому смертний вирок. Його страчено 

6 березня 1906 р. на о. Березань. 

Багато дослідників творчості М. Аркаса вважають, що він був 

знайомий з лейтенантом Шмідтом. Це стверджував і його син. Цілком 

імовірно, що він був присутнім на його страті, адже вірш сповнений болем, 

стражданням від безсильства перед репресіями, але і надією, що «багато 

Шмідтів в ріднім краю, зі мной ідея не умре» [338; 339, с. 75]. 

Поетичне натхнення надихнуло на написання 27 липня 1907 р. поеми 

«Пилип Орлик» – видатний український гетьман, соратник і наступник 

І. Мазепи, що мусив покинути рідну землю і померти на чужині. Твір 

М. Аркаса став відомим широкому загалу у 1993 році. Як вважає дослідник 

В. Сарбей, поема – це був відгук автора на події 3 липня 1907 р. – 

антиконституційний державний переворот і розпуск Державної Думи, нової 

хвилі утисків і репресій на учасників демократичного руху [340]. 

Серед архівних матеріалів Чернігівського історичного музею імені 

В. В. Тарновського вчитель середньої школи м. Щорса Г. Курас віднайшов 

5 листів М. Аркаса до О. Коваленка (1880–1927 рр.), відомого своєю 

поетичною, перекладацько-художньою, публіцистичною діяльністю. Він 

також займався упорядкуванням літературно-наукової збірки «Розвага», який 
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використовували для своєї мистецько-самодіяльної діяльності товариства 

«Просвіта» [341]. Як відомо, М. Аркас посилав свій рукопис поеми «Пилип 

Орлик» для другого тому «Розваг» 5 серпня 1907 р., що нині і зберігається в 

Чернігівському історичному архіві.  

В поемі відображається примусова еміграція гетьмана-вигнанця до 

Греції, місто Салоніки – останнє його пристанище. Переживання Пилипа 

Орлика за долю України і безнадійність ситуації проходять лейтмотивом 

крізь усю поему. Художні прийоми стилістики твору М. Аркаса досить 

яскраво нагадують стиль Т. Шевченка, осуд в поемі Б. Хмельницького за 

необачний союз з Москвою, але поряд з цим висловлюється надія на краще і 

світле майбутнє України. Кінець поеми пафосно-закличний до пробудження і 

боротьби за втрачені права.  

Як стверджував відомий історик І. Борщак, П. Орлик «з завзяттям 

переносив до кінця своїх днів найбільше жорстокі нещастя, називаючи його 

вірним сином і помічником І. Мазепи, що «залишився вірним високим 

принципам славетної пам’яті гетьмана Мазепи» [342, с. 171]. 

З усього викладеного, можна стверджувати, що наріжною темою, яка 

пронизує всю тематику літературних творів і фольклорно-етнографічних 

напрацювань М. Аркаса, є українська історія та інтерес до звичайного 

побутового життя простих людей, їх традицій та звичок. Він возвеличував 

велич козацьких ватажків, визначних діячів українського минулого, що 

відкрито виступали в опозиції до існуючого ладу Російської імперії.  
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РОЗДІЛ 5 

РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ГРОМАДСЬКО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

М. АРКАСА У ПРОБУДЖЕННІ ЛЮДСЬКОЇ СВІДОМОСТІ Й 

АКТИВНОСТІ 

 

 

5.1. Педагогічний ідеал М. Аркаса  

 

На початку ХХ ст. активізуються революційні рухи, робітничі страйки, 

селянські повстання, серед народу зростає незадоволення від марних втрат у 

російсько-японській війні. Як наслідок, 17 жовтня 1905 р. уряд проголошує 

маніфест, в якому регламентує «дарувати населенню свободу особи, слова, 

сумління, зібрань і союзів» [343, с. 416]. Проголошується скликання 

Державної Думи із законодавчими правами, без ухвали котрої не 

оголошується жоден Закон. Зусиллями українських депутатів організовано 

Українську думську громаду, намагаючись таким чином впливати на 

прийняття нових демократичних законів. Всі ці зрушення дещо послаблюють 

умови соціально-культурного життя, що виразилось в друкуванні 

українських газет, часописів, заснування культурно-просвітницьких 

товариств.  

Поряд з цим гостро постає питання щодо націоналізації школи в 

Україні. У 1905 р. у Полтаві проходить губернський з’їзд учителів і діячів, на 

якому рішучо і одноголосно висловились за те, щоб народна школа в Україні 

була українською. Також з’їзд визнав за потрібне відкриття курсів з історії 

України, української мови та літератури для вчителів,  щоб в учительських 

інститутах і семінаріях були введені зазначені дисципліни. З’їзд висловив 

пропозицію, щоб в університетах Києва, Харкова і Одеси були відкриті 

окремі кафедри з історії України, української мови і літератури, української 

етнографії [344, с. 1].  
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С. Русова – педагог-практик, представниця педагогічної думки України 

кінця XIX – початку XX ст. у своїй статті в конфіскованому журналі 

«Народний вчитель» № 2 за 1907 р. пропонує «проект нової школи в 

Україні». Головною суттю проекту є гостра потреба у створенні 

україномовної школи, яка не буде адміністративним закладом, що ображає 

національні почуття дітей. 

З початком XX ст. активізується і українська інтелігенція щодо питань 

культурного розвитку і рівноправства української мови та впровадження її в 

школах. Достатньо зрушило цю ситуацію те, що Петербурзька академія наук 

обрала окрему комісію для розв’язання питання про права української мови 

(голова Шахматов, за експертів взято Стеблицького, Русову, Науменка). В 

результаті українську мову було визнано, вказувались негативні наслідки 

щодо заборони української мови [345]. 

Задум М. Аркаса щодо створення нової школи можна простежити у 

листі до Є. Чикаленка від 2 листопада 1905 р., в якому він писав :«Хоч би 

скоріше здобути право мати хоч по наших селах українськи школи – це 

велике діло, і не цуралися б і не стидалися б наші люде своєї рідної мови» 

[346, с. 48]. 

За згадками онука М. Аркаса, Микола Миколайович взяв у сім’ю на 

виховання і в товариші онуку сина двірника Дмитра Гладуна. М. Аркас 

навчав їх української грамоти і історії [348, с. 1154]. 

В часописі «Рідний край» від 17 жовтня 1906 р. вже йшлося про 

заснування школи М. Аркасом, за її фінансування, навчання по українському 

букварю Норця [347]. Норець – це псевдонім відомого українського педагога 

і освітнього діяча Тимофія Лубенця (1855–1936 рр.). У 1883 р. він друкує 

український буквар «Граматку», а згодом, обравши інший псевдонім – 

Т. Хуторний, видає «Читанку». За це він був позбавлений посади директора 

народних училищ Київської губернії. 
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Ідея української школи виникла у М. Аркаса ще за життя в 

Христофорівці, де він засновує народну школу, згодом передавши її земству. 

В цій школі викладав Я. Самійленко, родом з полтавських козаків, був 

освіченою і інтелігентною людиною. Згодом у М. Аркаса з’явився задум 

створити школу і в селі Богданівка при домовій Святомиколаївській церкві. 

Коротко щодо історії виникнення школи у Богданівці з листа М. Аркаса до 

члена Київської «Просвіти» В. Степаненка: «Думка в мене – замість бувшої у 

нашому селі власної моєї школи грамотності, котра вже з 1860 р. і заведена 

ще моїми батьками, завезти українську селянську школу, та не можна 

дізнатись, у кого і який дозвіл треба заправити, і де, і які в нас підручники 

для такої школи, – оце послав запити у різні кути, то й досі не маю одповіді, а 

бажалося б, щоб школа була легальна, і ніхто б не прискіпувався б до неї, до 

вчителя і дітей. Чи немає у Вас кого, щоб міг дати таку пораду мені у цій 

справі?» [349, арк 10 зв.]. 

Щодо точної дати утворення школи, то наразі немає одностайної 

відповіді. В. Жадько наводить відкриття школи у 1908 р., В. Шкварець – 

1907–1909 рр., М.  Аркас-третій у своїх спогадах наводить 1905–1908 рр., 

Д. Лагута називає роком заснування 1906 р. В даному питанні 

притримуємося даних Д. Лагути, адже останній був сучасником М.Аркаса, 

знався з ним, змолоду займався історичним краєзнавством. Тому його 

свідчення є найбільш достовірними.  

Зрозумівши, що офіційним шляхом запровадити в школі українську 

мову неможливо, він вирішує зробити це таємно. Згодом у 1906 р. в 

Богданівці починає діяти школа. Це викликало велику радість у селян, адже 

російську мову селянські діти не розуміли і не бажали іти на навчання. В 

спогадах вчителя Аркасової школи Грачіва в рукописі М. Лагути про 

відкриття школи зазначається: «Негайно були привезені книжки для 

навчання і позашкільного читання. Ось настав день, як зібрались діти, 

батьки, діди і декілька жінок. Прийшов піп, помоливсь Богу і почалося 
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навчання. Ви бачили коли-небудь, як малій дитині куплять гарного гостинця 

або червону сорочку – як вона радіє? А Микола Миколайович вдесятеро 

більше був радий. Він бігав, турбувався, сміявся, цілував замурзаних 

кавунами (діло було восени) школярів і знову бігав, приволив свою родину; 

покладав надії, що ця школа була матір’ю української школи. І дійсно, 

навчання пішло дуже гарно. Дітей було більше, ніж можна було прийняти. 

Цьому допомагало те, що Микола Миколайович ні разу не обійшовся, щоб не 

приголубити якогось з учнів та не прислати гостинців з міста» [350, с. 38]. 

Зацікавлений таким вчинком, М. Кропивницький в листі до М. Аркаса 

писав: «Любий друже Миколо, будь ласка, не одмов оповістити мене чи 

правда тому, що ти заснував в своїй слободі школу з українською 

викладовою мовою і як це пощастило? Навчи й мене, бо скортіло й мені 

заснувати невеличку школу і в цім случаі найкраще придержатися одного 

напряму. Звичайно, що я не в силі більшої школи заснувати як на 20 душ, але 

за для нашого глухого хуторка і це діло буде коштувати ваги» [351, арк. 58]. 

Сільська школа була гордістю для М. Аркаса, з радістю у листах писав 

про зміну ставлення селян до українських книг і журналів: «Спочатку і на 

селі дивилися якось ніяково на наші часописи, а тепер охоче беруться за них, 

бо рік праці у цьому напрямі зроблено багато». І з прикрістю константував: 

«Коли б тільки не перешкоджували батюшка та щиріше бралися до 

національного самосвідомства наші учителі. Бо дехто з них далеко не 

розуміють ще гаразд усієї вартості цього руху і усієї користі рідної мови» 

[352, с. 80–81]. 

Школа працювала недовго – до 1908 р., коли всі демократичні поступи 

революції знову опинилися під гнітом і переслідуванням. Так як священик 

Богданівської церкви Соколов був великоросом і членом організації «Союз 

Русского народа», йому були не до вподоби такі нововведення, і він доніс на 

школу становому приставу. Від станового пристава М. Аркасу вдалося 

відкупитися, але згодом про школу дізнався губернатор, приславши свого 
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представника до Богданівки, який порадив М. Аркасу повернутися до 

«загальноросійських норм навчання» [353]. 

Про результати власного освітнього експерименту до редакції газети 

«Рада» він повідомляє: «Радісно робиться бачити на власні очі, як росте 

самосвідомість, як прокидається велетень-народ, як він серцем чує і бачить, 

де правда, де щирість, як він радісно стріча той перший промінь світу, що 

проривав ту страшну темряву, яка так міцно і так без жалю довго обгортала 

його; радісно бачить, як до рідної неньки-України вертаються силоміць 

одірвані, покалічені діти» [354, с. 107]. 

Значно прояснює ситуацію, яка склалася навколо аркасівської школи 

лист М. Аркаса до Є. Чикаленка від 19 жовтня 1908 р., в якому він просить 

порекомендувати когось на посаду сільського вчителя, і зазначає, що вже 

просив В. Степаненка допомогти: «…ще батьки мої содержували школу у 

селі свойому з 1863 р., як вона перейшла до мене, то я з 1906 р. повикидав 

московські підручники і діти гарнесенько (далеко краще ніж раніш) вчилися 

по наших, усе йшло гараз, поки був старий справник і урядник, перемістили 

справника, урядника вбито, настали нові часи і зараз полетів донос у Одесу, 

школу зачинено з того приводу що я не мав відповідного дозволу начальства, 

діти залишилися без науки, я почав клопотати і оце відібрав дозвіл 

содержувати на власни гроши навчальну школу по закону 1874 р, але ось у 

чому лихо: я б бажав щоб уся праця моя за ці три роки не загинула марно і 

щоб вчитель який буде у школі був би б наш свідомий українець що 

навчаючи дітей хочь не рідною мовою, чого вимага начальство, він не давав 

би їм забувати її і виховував би б з дітей справжніх українців у нас такого 

чоловіка трудно знайти, до Вас у редакцію завше звертаються люди шукаючи 

якоїсь посади. Чи не посовітували б Ви міні кого. Час не терпить. Інспектор 

народних шкіл вимагає щоб я як скорше сповістив його хто буде за вчителя, 

діти гуляють, не вчаться, батьки прохають поспішити з цею справою, а я 

нічого не вдію, нема такої людини. Умова така: дітей у школі бува 40-50 чол. 
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Хлопчиків і дівчат, курс звичайної початкової російської школи (так вимага 

інспектор народних училищ раніше ці три роки програм був чисто 

української школи) але треба щоб добре знав нашу мову і проводив би б, хоч 

нишком, читання, писання, навчання віршів і т. и. по українськи…Треба щоб 

любив рідний край, дітей і свою справу…Треба щоб знав навчати співаню 

українських пісень і у церкви, як що знатиме і церковну службу то від церкви 

(домової, моєї) може теж мати прибуток…Літом, як нема вчення у школі, 

дуже добре б було якби б сміг провадити час із малим (10 год) сином моїм, 

балакаючи з ним по українськи, бо, поки що, він в мене іншої мови не знає, 

гуляв би з ним, читав йому і знаймив би б його з усякими річами з історії 

рідного краю, природознавства і т.ін.» [355]. 

У 1908 р. школа була все-таки закрита. Ось як це згадує вчитель школи 

Грачів: «З’явився пристав, припечатав школу і мене заарештував. В цей час 

М. М. Аркаса не було в Богданівці, але як тільки він довідався про це, зараз 

прислав у Варварівку до поліцая доглядачем листа з добрим додатком, і мене 

було випущено, але взято підписку, що я ніколи не буду вчити дітей 

українською мовою. Мене відпустили, але школи не відчинили. От так 

умерла люба дитина Миколи Миколайовича – мати української школи – в 

1908 році» [356]. 

В. Степаненку М. Аркас жалівся, що школа мала розпочати третій рік 

своєї роботи, але керівництво заборонило її діяльність, українську мову 

викладання, і він вимушений «подавати проханнє, щоб дозволити хоч яку 

небудь, а то 40 дітей залишилось без школи» [357]. Думки М. М. Аркаса 

щодо освітнього процесу в школах і нині є надзвичайно актуальними, в час 

стабілізації фундаменту української нації і гуртування українського 

суспільства, поширення української мови в освітньому процесі, «яку 

державний уряд зводить з лиця землі», та необхідність україномовного 

навчання. 
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Суттєвим підтвердженням поглядів М. Аркаса щодо націоналізації 

школи є лист члену Державної Думи професору І. Лучинському від 2 лютого 

1908 р. від правління «Просвіти» у м. Миколаєві, яку він очолював. 

Миколаївські просвітяни на чолі з М. Аркасом просили подати «рішуче 

вимагання за націоналізацію школи: 

1. Щоб по всіх українських початкових школах від Холмщини аж до 

Таврії, від Поділля до Кубанщини, викладовою мовою була рідна українська. 

2. Щоб для цього зараз же було б заведено обов’язкові курси 

українознавства по учительських і духовних семінаріях, по жіночих і 

чоловічих гімназіях і університетах, що існують на території України. 

3. Домогатись викладання проповіді по наших селянських і городських 

церквах на українській мові. 

4. Щоб усе це було найскоріше і дійсно заведено, а не так, як зараз 

завели по духовних школах на Подолії» [358, арк. 15]. 

Також М. Аркас був у складі тих, хто підтримав заяву 37 депутатів 

Думи про вимоги до уряду дозволити викладання рідною мовою в 

українських школах. Ця заява була предметом гордості для М. Аркаса [359]. 

Було направлено листа петербурзькій «Громаді» про порушення питання 

перед з’їздом представників учительської спілки про введення в Україні шкіл 

з викладом українською мовою. Надіслано листа до Празького 

Всеслов’янського студентського з’їзду з привітанням і проханням підняти 

питання про введення в українських університетах кафедр українознавства та 

україномовних шкіл [360]. 

Що стосується освітньо-виховного і педагогічного потенціалу й 

діяльності М. Аркаса в цьому напрямку, що передусім його «Історію 

України-Русі» слід вважати освітньо-виховною та педагогічною спадщиною, 

справді невичерпною скарбницею народного досвіду. При цьому варто 

звернути увагу на те, що М. Аркас писав свою історію України якраз для 

юних читачів, враховуючи психологію дітей, їхні вікові особливості. Тому 
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книга була яскраво ілюстрованим виданням, з великою кількістю малюнків, 

портретів, мап. Все це усіляко сприяє свідомому та міцному засвоєнню 

історичних знань, формуванню історичної пам’яті. Адже автор спочатку мав 

намір створити рукописну книгу для виховання свого онука Миколи. 

Микола Миколайович зумів, як ніхто раніше, розповісти історію свого 

народу з великим і відвертим почуттям до нього, у легкій і доступній формі, 

до того ж рідною мовою [361]. 

«Аналіз книги «Історія України-Русі» М. М. Аркаса, писала доцент 

Н. Шарата, авторка кандидатської дисертації і численних праць про його 

педагогічну спадщину, дає можливість стверджувати, що його дослідження з 

історії України є досить вагомим внеском у розвиток історії вітчизняної 

педагогіки» [362]. «Вчений обстоює навчання рідною мовою, бо з того, на 

його думку, починається повага до батька-матері, до народу, до 

батьківщини», писав професор А. Ситченко, який вбачає, що педагогічні ідеї 

М. Аркаса і донині допомагають боротися за культурне і національне 

відродження України [363]. Миколаївський вчитель історії В. Богданцев 

зазначав, що «Історія України-Русі» Миколи Аркаса містить багатий 

матеріал, який може бути використаний в процесі вивчення курсу історії 

України як додаткова література, під час проведення позакласних та 

факультативних занять» [364, с. 65]. 

Про педагогічні погляди М. Аркаса висловлено вже чимало міркувань 

на науково-практичних конференціях. Їх узагальнив і поглибив В. Шкварець 

у своїй монографії. Особливо підкреслює він ідею гармонійного розвитку 

людини, органічного поєднання розумового, трудового, морального, 

фізичного і естетичного виховання, яке сповідував М. Аркас, намагався 

втілити в практику своєї школи. Розумовому розвитку, патріотичному 

вихованню дітей сприяли в школі М. Аркаса читання оповідей про героїчне 

минуле українського народу, розповіді про козацтво, його героїчну боротьбу 

за волю. Вивчали діти доступні їхньому вікові поезії Т. Шевченка [365]. 
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5.2. Освітньо-виховний потенціал громадсько-просвітницької 

діяльності миколаївської «Просвіти» – улюбленого Аркасового дітища 

 

Попередником «Просвіти» у Миколаєві була «Інгульська громада», що 

діяла потай у 80-х роках ХІХ ст. Але за час свого короткого існування їй 

вдалося залишити помітний слід в українському духовному житті краю, що 

свідчило про його існування, пробудження національної свідомості в 

особливо зросійщеному Північному Причорномор’ї. Адже за згадками 

М. Аркаса-третього Миколаїв був «типовим новоросійським містом, в якому 

нараховувалось лише 7 % малоросів». Така невтішна статистика стосувалась 

також Одеси і Херсона [366, с. 83]. 

 1905–1907 рр. ознаменувалися потужною боротьбою української 

інтелігенції проти дискримінації українського слова і культури. Тотальне 

незадоволення політикою царського уряду зростало. Царський маніфест від 

17 жовтня 1905 р., що декларував свободу слова і право на організацію 

національно-культурних об’єднань і установ, значно посилює активність 

українського національно-культурного руху.  

8 травня 1906 р. М. Аркас писав Є. Чикаленку – видавцю газети «Рада» 

про наміри створити гурток для проукраїнськи налаштованих людей: «У нас 

в Миколаєві тепер наче осягну спроможність скласти хоч невеликий гурток 

українців, дуже вже боязкий і наляканий народ» [367, арк. 102]. 

І вже у 43 випуску журналу «Рідний край» від 28 жовтня 1906 р. 

з’являється оголошення П. Недолі, що кілька тижнів тому у Миколаєві 

створений український гурток «з метою підняти трохи національну 

самосвідомість тутешнього, доволі численного, українського суспільства». 

Своїми завданнями щодо реалізації поставленої мети гурток ставить: 

«здобути дозвіл і давати драматичні вистави, бо існуючий тут раніше 

«любительський гурток» до того ганьбив і коверкав все українське, що 

боляче робилось за цю справу взагалі й за рідну мову особливо» [368]. 
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Здобути дозвіл вдалося, і 15 жовтня у залі товариства тверезості 

представлена перша вистава Б. Грінченка «На громадській роботі». Її 

впорядниками були Ю. Литвин і М. Пітушенко (згодом найближні соратники 

і помічники М. Аркаса в Миколаївській «Просвіті»). Вистава мала успіх, 

зібрала багато глядачів і справила них добре враження. Зроблені оголошення 

щодо наступних вистав «Лемирівна», «Понад Дніпром». 

Вже в наступному, 45 номері «Рідного краю» було повідомлення, що 

29 жовтня у тому самому залі буде представлено п’єсу І. Карпенка-Карого 

«Хазяїн» за керівництва Ю. Литвина і М. Пітушенка. Вистава знову мала 

успіх у глядачів. Зрушенням було те, що гурток отримував дозвіл місцевих 

органів на друк своїх оголошень і квитків [369]. 

Заслуга гуртка полягала в тому, що він надзвичайно пожвавив 

просвітницьку діяльність в Миколаєві. Звичайно, діяльність українського 

гуртка підштовхнула М. Аркаса і його соратників до організації більш 

серйозного –  громадського товариства «Просвіта». Це були єдині на той час 

українські просвітні організації, яких уряд змушений був визнати як легальні. 

У 51–52 номері «Рідного краю» повідомлялось про вистави, що ставив 

гурток, а саме п’єси: «Дві сім’ї» М. Кропивницького, «Понад Дніпром» 

І. Карпенка-Карого, «Гаркуша» О. Стороженка. Також організовано 

культурний вечір для учнів механіко-технічної школи, у залі зимового 

Морського зібрання. Увесь прибуток від заходу передано на підтримку 

малозабезпечених учнів цієї школи. За ініціативи гуртка були організовані 

концерти бандуриста Т. Пархоменка восени 1906 р. в всіх навчальних 

закладах Миколаєва [370]. 

Загалом у 1905–1907 рр. у Східній Україні нараховується дев’ять 

«Просвіт». Головними містами просвітянського руху Наддніпрянщини стали 

Київ, Кам’янець-Подільський, Катеринослав, Одеса, Миколаїв, Чернігів, 

Житомир. «Просвіти» поширювались у невеличких містах, і навіть діяли за 

кордоном. Щодо організаторів «Просвіт», то ними були як правило справжні 
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патріоти, освічені і ерудовані особистості того часу. Засновником 

Катеринославської «Просвіти» був Д. Яворницький – відомий історик, 

етнограф, що вивчав запорозьке козацтво, Одеської – книгознавець, 

етнограф, літературний критик М. Комаров, Чернігівської – відомий 

письменник М. Коцюбинський, Київської – відомий письменник, 

літературознавець Б. Грінченко. 

Саме у Одеської «Просвіти» М. Аркас вирішує запозичити досвід щодо 

організації і відкриття товариства у Миколаєві. Свою поїздку до Одеси і 

ознайомлення з діяльністю тутешньої «Просвіти» він висвітлює у статті 

«Подоріж до Одеси» в часописі «Рідний край» [371]. В ній він згадує свою 

юність, історію створення фортеці Хаджибей, діяльність свого вчителя 

П. Ніщинського, початок кар’єри М. Кропивницького і становлення 

українського театру, зібрання Одеської громади, що складалася з 

П. Ніщинського, Л. Смоленського, братів Зайкевичів і Чернишевських, 

Янченка, Коновалова, Мальованого, Боровського та ще «чоловік з десять». 

«Давно це було, а ввижається, неначе вчора усіх їх бачив, неначе вчора 

пережив ті хвилини». Одеса 1906 р., за словами М. Аркаса, «не вважаючи на 

усякі заходи та старання обмосковити її, додати їй общеросійський характер, 

зостається, як і тоді, – яко приморський  город, – цілком інтернаціональна: 

одначе й тепер, як колись, не хоче лишатися позаду сучасного українського 

руху, почуваючи себе духовним осередком південної частини великої 

України: як колись зайнялась перша зоря рідного театру в Одесі, так тепер 

вона перша підняла українські кафедри у своєму університеті, перша 

намагалася відкрити середню школу з викладовою мовою, трохи не перша 

почала викладати український часопис «Вісті» і перша заснувала своє 

товариство «Просвіта»  

В Одеській «Просвіті» субота була визначена для літературно-

музичних вечірок, по середах проводилися науково-літературні вечори. 

М. Аркас потрапив на суботній вечір під керівництвом С. Шелухіна, на 
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якому зібралося понад 200 чоловік. «Шкода тільки, – зазначає М. Аркас, – що 

українська мова не властно панувала поміж нею, – як би воно повинно бути, 

– а наче крадькома оповіщала вона своє існування… Звичайно, це ще відгук 

тяжкого гніту, під яким досі була наша мова… але треба сподіватись, що цей 

час мине, і мова наша залунає не на одних «Просвітніх» збірках, а скрізь, де 

можливо, бо вона має таке ж право на існування, як інші» [372]. 

Від секретаря Одеської «Просвіти» А. Ніковського М. Аркас 

дізнається, що справи товариства йдуть добре, людей більшає на їх заходах, 

збільшується запит на українські книги, якими торгує просвітянська 

книгарня. С. Шелухін розповів, що у них склався просвітянський гурток, 

який «виставляє у місцевому театрі «Гармонія» українські вистави і має 

добрий поспіх», утворено чоловічий і жіночий хори. Глибоко вразила 

М. Аркаса декламація вірша С. Воробкевича «Рідна мова» О. Петрівською, 

що «наче сама ненька Україна з’явилась тут перед нами, дорікаючи й 

заклинаючи своїх синів не цуратися і любити слово, свою мову». У своїх 

роздумах М. Аркас апелює до молоді: «Дай Боже, щоб це святе почуття 

обходило всю нашу молодь, – а її, на жаль, негусто було поміж слухачами, 

надто сумно бачити, що мало було студентів. Може, модні тепер 

«общечеловеческие» питання приглушили в них національні. А жаль, 

великий великий жаль! Така велика потреба у діячах і працівниках задля 

нашого рідного краю, які б мовою, зрозумілою людові нашому понесли й 

світло науки, світло розуму й добра у саму глибину наших темних мас 

народних…Хочеться вірити, що це тільки часовий настрій молоді, і вона 

своїм серцем з’ясує собі, де потрібна її поміч, і вернеться на той шлях, який 

давно вказав нам наш єдиний, незабутній батько Тарас…». В кінці статті 

визначає мету створення «Просвіт»: «зробити тепер таке велике діло на 

користь нашої вітчизни, яке робили колись наші братства у XVII ст. …Щоб 

усі, хто може, уся людність українська від Карпат до Кубані, від Прип’яті аж 



156 

до моря, підтримувала якомога оці наші товариства, які повинні з’єднатись 

для спільної святої праці, пам’ятаючи, що тільки «у єднанню сила» [373]. 

За цими словами постали практичні дії М. Аркаса на виконання 

заповіту Т. Шевченка про найширшу освіту народних мас, залучення їх до 

віковічного багатства української культури і мови. Так, за ініціативи 

М. Аркаса 6 січня 1907 р. в його оселі група ентузіастів вирішила створити в 

Миколаєві товариство «Просвіта». 

27 січня 1907 р. М. Аркас просить поради і детальних рекомендацій у 

М. Комарова щодо відкриття миколаївської «Просвіти»: «…Думка моя за 

заснування «Просвіти» у Миколаєві, за яку я казав Вам, як ще був у Одесі, 

здійснилась і оце сьогодні я подав Статут на ствердження, незабаром 

доведеться нам святкувати відкриття. Оце й прошу Вас, якщо ласка, не 

одмовте написати мені: 1. Як Ви святкували відкриття «Просвіти» у Одесі? 

2. Чи справляли молебна? 3. Чи кликали начальство, і яке? 4. Чи була 

закуска? 5. Чи вигукували кому пошану (цареві, начальстві і іншим?) і взагалі 

усі подробиці за це свято. Якщо можна, то прошу Вас вислати мені Ваш 

статут і, якщо є, Ваше справоздання за минулий рік, а якщо останнього нема, 

то напишіть у подробицях, які в Вас існують звичаї, наприклад, яку плату 

берете з членів і приватних осіб за увіход на Наукові Середи і Музичні 

Суботи, яку мають полегкість члени товариства на концертах, виставах і т. і., 

які влаштовує Просвіта?... І взагалі спишіть усі можливі здобутки і витрати 

Товариства. Я тепер дуже заклопотаний із цією справою і з упорядкуванням 

Шевченкових роковин, які хочемо цей рік справити якнайгучніше, 

користуючись відкриттям Просвіти. Може Ви або хто з Одеських просвітян 

не одмовите вшанувати нас своїм завітанням до Миколаєва на цей день, чому 

б ми були дуже раді і вдячні нашим найстаршим братчикам» [374, с. 53]. 

Як свідчать матеріали справоздання Просвіти за 1907 р. фундаторами 

товариства були: М. Аркас, М. Местергазі, І. Лобка, П. Караєва, 

Ю. Маковський, Д. Іваненко, П. Скляр, К. Черниш, Г. Литвиненко, 
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П. Біляновський, Г. Манілов, П. Дюмін, І. Соненко, Г. Андріященко, 

Ю. Литвин, Г. Науменко, Л. Ківшик, С. Гайдученко. Статут товариства 

складено на основі зразків статутів Київської і Одеської «Просвіт» [375, с. 1]. 

29 січня 1907 р. ініціативною групою майбутніх просвітян на чолі 

М. Аркасом подано прохання Миколаївському градоначальнику 

В. Зацаренному щодо дозволу на реєстрацію миколаївської «Просвіти». Вже 

16 лютого 1907 р. на засіданні миколаївського міського товариства 

розглянуто подання і проект статуту організації. 21 лютого 1907 р. отримано 

дозвіл на функціонування «Просвіти» від миколаївського градоначальника, 

контр-адмірала В. Зацаренного.  

Міська влада постановляє: «Разрешить регистрацию в г. Николаеве 

общества «Просвіта» в порядке, установленном об обществах и союзах 

4 марта 1906 года с дополнениями: дополнить требованием извещать о 

заседаниях «Просвиты» Николаевского поліцмейстера [376]. З листування 

М. Аркаса і Ю. Литвина стає відомо, що кожне зібрання «Просвіти» 

перебувало під тотальним і пильним наглядом поліцмейстера. Зібрання 

товариства можливе було лише за присутністю голови (тобто М. Аркаса), або 

іншого члена Ради товариства, уповноваженого градоначальником міста 

[377]. 

Ухвалено статут організації, за яким передбачалося наступне: 

Мета товариства: 

«§ 1. Товариство має на меті допомогти розвоєві української культури і 

першим чином просвіті українського народу його рідною мовою, працюючи 

в Миколаєві. 

§ 2. Для цього Товариство має: 

а) видавати книжки, журнали, часописи і т. й. українською мовою, 

б) заводити свої книгозбірні, музеї, читальні, книгарні і т. й., 

в) споряджати публічні лекції і відкрити загально-просвітні курси, 

спектаклі, літературно-музичні вечори, концерти, вистави і т. й., 
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г) заводити стипендії, школи, захист для дітей і дорослих, бюро праці і 

т. й., просвітні і добродійні заклади, 

д) оповіщати конкурси і премії за найкращі твори письменства, 

умілості. 

Засоби товариства: 

§ 3. Засоби товариства складаються: 

а) з членських вкладок, жертвувань, відсотків з капіталів і прибутків від 

маєтків, відданів, підприємств товариства і т. й., 

б) зі зборів за вистави, концерти, відчити, спектаклі і т. й., що мають 

споряджатись Товариством на власну користь. 

§ 4. Грошовими тратами Товариства порядкують Загальні Збори, або у 

тих межах, які визначають її Загальні Збори, або на підставі постанов тих 

зборів. 

Склад товариства: 

§ 5. Членами Товариства можуть бути повнолітні особи обох полів» 

[378, арк. 2]. 

«Николаевская газета» № 340 від 24 лютого 1907 р. дає коментар 

градоначальника В. Зацаренного щодо новоствореного товариства: «Цель его 

симпатична уже потому, что оно ставит себе задачей распостранять 

просвещение в народ, и хотя преимущество отдает своему родному языку и 

национальности, но это не должно помешать николаевцам отнестись к нему с 

сочувствием» [379]. 

На М. Аркаса випав основний тягар організаційної роботи: складання 

статуту, оформлення всіх необхідних паперів і документів. Історик і 

композитор, вся попередня діяльність якого була спрямована на піднесення 

самосвідомості народу через відродження власної історії і культури, розумів, 

що досягти цього можна лише через щоденну, скрупульозну, рутинну 

роботу. 
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Нарешті, 25 лютого 1907 р. відбулося довгоочікуване відкриття 

Миколаївської «Просвіти», присвячене 93-річниці від дня народження 

Т. Шевченка. Після пізньої літургії в Різдво-Богородичному Соборі (Старо-

Купецька церква) була відправлена панахида по Т. Шевченку. Урочисте 

відкриття «Просвіти» відбулося в помешканні Технічного Товариства на 

Таврійській вулиці (нині вулиця Шевченка 64, приміщення зберіглося). 

Присутніх було більш ніж 150 чоловік, засідання проходило під проводом 

М. Аркаса.  

Перше слово взяв М. Аркас, виголосивши блискучу промову, яка 

визвала довгі оплески і підтримку публіки. Для повного розуміння 

поставлених завдань М. Аркаса в товаристві «Просвіта» подаємо її в повному 

варіанті: «Всі народи спромоглись добуваючи собі освіту на своїй рідній 

мові, клопотатися за розвиток своєї національної культури, над нами ж, 

українцями, важким гнітом на протязі більш століття лежала заборона 

нашого рідного слова, навіть і мислити за те, що з’являємо з себе 

самостійний нарід, що ми маємо свою історію що ми пережили окремі важкі 

історичні часи не мали права, за усе це ми мусимо мовчати, навіть не 

мислити: як що й з’являлися такі люди, яким не сила було ховати ті 

національні почуття і вони виривались в них на поверхню правдивим словом, 

то їх, як наприклад Шевченка і інших, скоро приборкувано, і знов усе 

замовкало на довгий час. 

Але у край задавити ті питання, ті почуття ніякі утиски, ніякі репресії 

не змогли, вони шукали собі виходу, шукали простору і знайшли його в 

чужій державі поза межами Росії, у закордонній частині нашої України –

Галичині; туди ж перейшли наші діячі, звідтіль розлягався їх могутній 

поклик, там працювали вони на користь своєї безталанної вітчизни, там 

заснували вони у Львові, нашої другої столиці, Наукове Товариство імені 

Шевченка, попереду маленьке, а нині розвинене до академічної програми і 



160 

зайняли почесне становище поміж визначних європейських наукових 

інституцій. 

Тепер коли з’явилась можливість і нам вдома, у своєму рідному краї 

відверто працювати на користь своєї національності, своїй рідній мові, 

своєму пригніченому, зневаженому народові, який через різні обставини 

порозгублював на своєму історичному шляху, свої вищі верстви людності, 

свою інтелігенцію, і в нас з’являються просвітницькі Товариства, як 

наприклад, у Одесі, Києві, Камінці, Катеринодарі, Катеринославі і мають ще 

відкритися по других значних містах України, тепер відкриваємо таке 

товариство і ми тут, у Миколаєві. 

Статут наш, який ви маєте, дає нам широке поле діяльності, мету його 

високу, святу осягти залежить від нас самих: для цього, як ви гаразд бачите і 

розумієте, одного щирого бажання досить мало щоб робота була корисна і 

поступова треба щоб уся машина, усі її найдрібніші коліщатка були 

пристосовані так, щоб з найбільшим поспіхом і легкістю відповідали своєму 

призначенню. Ми, у цім разі, з’являємось коліщатками великої машини і 

через це, нам треба зрозуміти свою мету, своє призначення і самим 

підготовитись і прилагодитись так, щоб кожний з нас міг віддати для його 

свої сили. Чи готові ми до такої праці? Безперечно треба признатись, що ні – 

і ніхто нас за це винуватити не може, бо знову кажу, історичні обставини 

склалися так прикро для нас, для многостраждальної неньки-України, що ми, 

– сини її, опинились у такому становищі, яке не давало спроможності 

працювати на рідній ниві і примушувало мимохіть ховатись із своїм 

почуттям. Тепер діждали такої години, коли робота ця можлива, і ми повинні 

одностайне стати до неї, до великої громадської роботи на користь своєї 

вітчизни України. 

Щоб забулася страмотня 

Давняя година,  

Щоб ожила добра слава,  
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Слава України! 

Так заповіда нам наш незабутній батько Тарас. Але, щоб стати до такої 

роботи, нам треба чимало попрацювати над самими собою, треба підняти 

свою самосвідомість, своє національне співчуття, треба гаразд навчитися 

рідної мови, яку досі за нашими вчителями, на великий нам сором, 

вважається мужичою, одрікаючись від неї, як апостол Петро від Христа, якої 

не мали й можливості гаразд навчитись, бо не було де і по чому, усе було нам 

заборонено у цьому напрямку. За цю працю нам і належить узятись зараз, не 

одкладаючи і не гаючи часу, не баримося ж, бо час не жде, а саме ніщо не 

робиться. Стежка нами протоптана, старші Просвітні товариства наші вже 

працюють у цьому напрямку, праця їх славна і корисна, прихильників наших 

прибуває щодня, щогодини і в наш час і за кордоном, роботи пекучої, 

негайної все більшає, а робітників обмаль. 

Ідемо ж і ми по цій стежці, яку вказує нам перший параграф нашого 

статуту готові до праці, з одвертою і чистою душею, з надією і вірою у свої 

сили, сподіваючись на кращу будучину, працею своєю спокутуємо наші 

невільні провини перед рідною ненькою-Україною» [380]. 

Затим був оголошений статут і почався запис в члени, яких в перший 

же вечір зібралося більш ніж 100 чоловік. До товариства записано 70 дійсних 

членів і 1 довічний. Вибрано правління: голова М. Аркас; О. Крижанівський 

(товариш); Є. Маковський і С. Гайдученко (члени правління); І. Скляр 

(скарбник); Ю. Литвин (секретар); кандидатами обрано К. Овчаренка, 

П. Дюміна, М. Местергазі; ревізійна комісія складалася з Л. Маковської, 

П. Скляра, П. Каракаєва.  

Товариство мало літературно-науковий відділ (очолював М. Аркас), 

артистично-музичний (Ю. Маковський), книгарня і книгозбірня 

(П. Андріященко), господарського відділу (П. Дюміна). 

Переважно «Просвіту» складали міщани, робітники і оміщанені селяни. 

Завдяки організаторським здібностям і авторитету М. Аркас зумів об’єднати 
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таку різностанову публіку заради української справи. Звісно, не обійшлося 

без негативу: незадоволені активізацією просвітницьким рухом поширили 

вірш, в якому М. Аркаса назвали «мазепинцем», що хоче воскресіння 

України і «махати булавою» [381, с. 89]. 

Однак позитивною була реакція миколаївської преси щодо утворення 

«Просвіти». «Николаевская газета», № 342, від 27 лютого 1907 р. відзначило 

блискучу промову голови товариства, підсумувавши: «Возникшее общество, 

по своему уставу, чуждо всяких политических целей преследуя одну цель – 

развитие украинской культуры и главном образом, просвещение украинского 

народа на его родном языке». Видання «Утренний курьер», № 47, 28 лютого 

1907 р. вітало новостворене об’єднання, зважаючи на існуючу потребу 

миколаївського суспільства в просвіті, вважаючи саму ідею товариства 

благородною і бажало «доброго начинания и полного совершенства этому 

новорожденному обществу, принимающего на себя благое попечение о 

обойденных судьбой в власти просветительной науки братьях Украины» 

[382]. 

Рада Миколаївської «Просвіти» повідомила раніше утворені товариства 

в Одесі, Києві, Катеринославі, Чернігові, Кам’янець-Подільському, Полтаві, 

Катеринодарі, Житомирі про своє відкриття з «проханням не одмовити нам у 

своїй допомозі і пораді» та окресленні спільної мети організацій «освіти і 

збудження самосвідомості». При цьому планувалося встановити зв’язки, 

налагодити співпрацю, «бо тільки спільними силами можна вирішувати цю 

справу на Україні». 

Як свідчать архівні матеріали, складається систематичне і жваве 

листування. Вже 15 березня 1907 р. Одеська «Просвіта» вітає і цілком 

приєднується до «єднання на полі просвіти і добробуту нашого рідного 

краю», сприянні і допомозі Миколаївській «Просвіті». 28 березня 1907 р. 

надходять привітання від Катеринославської «Просвіти», що бажає 

миколаївському осередку: «Щасти тобі, сестро, розвиватися та входити в 
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силу на втіху усій сім’ї!». Кам’янець-подільська організація бажала «поспіху 

в діяльності на користь рідній Україні» та пропонувала зробити з’їзд усіх 

«Просвіт». У листі від київської «Просвіти» також йдеться про єдність і 

спільні дії щодо необхідності в складанні шкільних підручників, подальшу 

українізацію і націоналізацію шкіл. [383]. Подібні взаємини, зокрема, через 

листування між «Просвітами» та їх головами з зазначених міст, Баку, Кубані 

та багатьох інших супроводжувалися обміном статутами, досвідом, рядом 

інших документів та матеріалів. 

26 лютого 1907 р. просвітяни представили у театрі Шеффера свій 

перший підготовлений культурний захід, присвячений 46-м роковинам 

пам’яті Т. Шевченка. На початку М. Местергазі виступив з життєписом 

Т. Шевченка. Потім була поставлена друга дія опери «Катерина» М. Аркаса 

на шевченківський сюжет, третя дія драми «Невольник» М. Кропивницького, 

виконано пісню «Гетьмани, гетьмани» з поеми «Гайдамаки» на музику 

М. Лисенка, декламація «До мертвих і живих». Збірний хор із 120 чоловік з 

оркестром під проводом Г. Манілова проспівали «Заповіт» і «Славу» з 

кантанти «Б’ють пороги». За бажанням глядачів «Заповіт» було виконано 

тричі [384]. 

Свої побажання у листі до М. Аркаса висловив редактор його «Історії 

України-Русі» В. Доманицький: «Щасти Вам Боже з новим ділом – 

«Просвітою». Здається, найнещасливіша з усіх – наша Київська. Не дають їй 

життя, бо… кожного, хто тільки вступився до «Просвіти», вважають за 

соціал-демократа та члена «Спілки», органом якої є «Просвіта» з «Радою». 

Заарештували С. Єфремова, В. Степаненка» [385]. 

За Статутом кошти товариство отримувало з членських внесків – дійсні 

члени платили щорічно 2 карбованці, довічні – одразу одним внеском 

75 карбованців і коштів, які виручені від влаштування своїх вечорів, вистав 

та концертів, продажу книжок. 
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Для великих видатків за оренду приміщення, обстановку, книгозбірню 

членських внесків не вистачало. М. Аркас організовує аматорський гурток, 

що з часом стає повноцінною трупою. Разом зі своєю сестрою Оксаною 

Аркас вони грали головні ролі у виставах, що особливо користувалися 

успіхом у трудового населення, солдатів і матросів. Трупа вела потужну 

пропаганду української ідеї, що дало змогу втроє збільшити притік нових 

членів у товариство. Завдяки зусиллям О. Аркас, яка користувалась повагою 

серед миколаївської інтелігенції, остання частково входила до «Просвіти» 

або вносила пожертви і внески [386]. 

Великий внесок у розбудову «Просвіти» у Миколаєві зробили і інші 

члени родини Аркас. До складу товариства входив не лише М. Аркас, а й 

його дружина О. Аркас, М. Аркас-другий, О. Шестерікова (донька), 

М. Аркас-третій. Вони внесли власні кошти на закупівлю першої партії 

книжок та робили систематичні пожертви і внески [387, арк. 3].  

Окремою сферою стала благодійна діяльність товариства. Було 

визначено стипендії товариства імені Т. Шевченка і М. Аркаса. В архівних 

матеріалах фонду 206 «Українське товариство «Просвіта», м. Миколаїв, 

Херсонського повіту Херсонської губернії» зберігаються звернення 

директора Миколаївського середнього механіко-технічного училища з 

проханням виділити допомогу учню 2 класу Романову Олександру – 15 крб., 

стипендії Зимі Олександру і Христоченко Кіндрату [388]; заява П. Приходька 

від 6 січня 1909 р., що бажає вступити до музичної школи по класу скрипки і 

просить його прийняти стипендіатом імені М. Аркаса, бо не має коштів на 

навчання [389, арк. 1]. У 1909 р. виплачено дев’ять стипендій учням із 

середньої механіко-технічної, акушерсько-фельдшерської, залізнично-

технічної та реальної шкіл [390, арк. 3]. Так, з доходу від одного з вечорів 

«призначено на заснування фонду для позичково-допомагальної каси 

безробітнім українцям», переважно це були члени «Просвіти» [391, с. 66]. 
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Книгарня товариства виписувала книжки, продавала їх і на відсотки 

купувала літературу для своєї книгозбірні. За відділ відповідав 

П. Андріященко. Достатньо швидко було зібрано гарну бібліотеку, що 

налічувала понад 100 різних українських книжок. У наявності були 

різноманітні граматичні видання, праці Яворницького, Драгоманова, 

Грушевського, Левицького, Мирного, Грінченка, Коцюбинського, 

Винниченка, Шевченка, Українки, Ібсена, Старицького, Глібова, Гребінки, 

Куліша і багатьох інших [392, арк. 1]. Книгозбірня видавала ці книжки 

читачам три рази на тиждень: по вівторках, четвергах і неділях з 17 до 20. 

Також книгарня підписувала провідні друковані видання того часу: «Рада», 

«Рідний край», «Світ Зірниця», «Україна», «Літературно-Науковий Вістник». 

Виписувалися також Євангеліє і Біблія  українською мовою. М. Аркас зробив 

щедрий подарунок, подарувавши 12 кобзарів [393, арк. 4]. У 1908 р. почали 

виписувати на додаток до вищезазначеного «Свободу» з Америки і 

«Громадський голос» з Галичини [394, арк. 5]. 

На розі вулиць Соборної та Великої Морської у Миколаєві у 

двоповерховому будинку був розташований книжковий магазин «Босфор». 

Тут продавалися українські книжки за дуже символічними цінами. Так, 

«Граматика» С. Черкасенка коштувала 5 копійок, книжка В. Комара 

«Запорозькі вольності» – 10 копійок, книга в палітурках – «Кобзар» 

Т. Г. Шевченка – 1,5 крб. Звичайно, справжня ціна цих видань була у 5–

7 разів вищою, але М. Аркас занижував її аби долучити до читання 

українських книг якомога ширші верстви населення [395, с. 100–101]. 

Велика робота велась літературно-науковим відділом. М. Аркас 

упорядкував курс з історії України і безкоштовно читав лекції, але вони 

збирали мало слухачів, можливо, із-за того, що суспільство не звикло до 

такого роду заходів. З 1 листопада по 1 січня 1907 р. було прочитано 

10 лекцій. Український письменник І. Воля виголосив лекцію «Індивідуальні 
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риси української культури», П. Андріященком зачитано реферат «Наша 

мова», реферати про Марка Вовчка, Квітку-Основ’яненко [396]. 

Важливе місце в роботі «Просвіти» в Миколаєві належало лекційній 

діяльності. У 1908 р. для громадськості Миколаєва читалися безкоштовні 

лекції про життя і діяльність І. Котляревського, М. Заньковецької, 

І. Карпенка-Карого, П. Ніщинського, М. Драгоманова, Б. Хмельницького. 

М. Аркас піклувався про освіченість самих просвітян, читав курс 

історії України зі своєї книги  для них насамперед. Завершивши роботу над 

«Історією України-Русі», він прочитав на цю тему цілий курс, що складав 14 

лекцій, які головним чином стосувалися періоду козацтва. В них він 

розглядав історію українського козацтва від початку їх виникнення до часів 

зруйнування Запорозької Січі. М. М. Аркас і активні члени товариства 

намагалися ґрунтовно доносити місцевому населенню об’єктивні, справжні 

знання про Запорозьку та Задунайську Січі, Чорноморське, Азовське, Бузьке 

та Кубанське козацтва [397]. Зі своїми лекціями миколаївські просвітяни 

виступали не лише в Миколаєві, а й у Вознесенську, Богданівці, Херсоні, 

Олешках та ін. 

Артистично-музичний відділ також проводив успішну роботу, завдяки 

енергійності і високому театральному таланту М. Аркаса вистави і 

літературно-музичні вечори користувались успіхом у місцевої публіки. За 

1907 р. проведено 23 літературно-музичні вечори. Поставлено п’єси: «По 

ревізії» Кропивницького, «Бувальщина», «Поперед спитайся, а тоді й лайся», 

«Серденьку золотому від серденька щирого», «Сватання» Чехова. За 

відвідування літературного-музичного вечора з гостей бралося по 40 коп., 

членів – 25 коп., учнів – 15 коп. У 1908 р. артистичний відділ значно 

розширює свою культурну діяльність, всього за рік проведено 47 вечорів. 

81 артистів було задіяних у відділі, і 3 музиканти. Найбільш популярними 

стають вистави –  друга дія «Катерини» Аркаса, «Вечорниці» Ніщинського, 

«Наталка-Полтавка» Котляревського, «Ведмідь» Чехова, «Ювілей» Чехова, 
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«Сто тисяч» Карпенка-Карого, «Зимовий вечір» Старицького, «Помирились» 

Кропивницького, «Нахмарило» Грінченка, «Москаль-чарівник» 

Котляревського, «Шельменко-денщик» Квітки-Основ’яненка, «Бондарівна», 

«Мартин Боруля», «Наймичка» Карпенка-Карого. 

Господарчий відділ у перший рік існування зумів істотно посилити 

матеріальну базу товариства. Придбано піаніно, меблі, необхідний інвентар 

для помешкання і вистав, установлено маленьку сцену для літературно-

музичних вечорів, пошитий одяг для хору і придбано деякий реквізит для 

вистав, проведено електричне світло [399, с. 11]. 

Станом на 1908 р. довічних членів миколаївської «Просвіти» стає 

чотири, загалом – 86 чол. Незважаючи на перешкоди в розвитку діяльності 

об’єднання, просвітяни активноробили свою справу, що декларувалась 

статутом. Рада товариства брала активну участь у суспільному житті країни і 

послала значну кількість привітань і листів: 

1. 8 січня артистці М. Заньковецькій –  з приводу 25-річного ювілею; 

2. 12 лютого надіслано прохання члену Державної Думи І. Лучицькому 

домогтися націоналізації школи; 

3. 13 березня співчуваючу телеграму до редакції газети «Рада» з 

приводу кончини професора В. Антоновича; 

4. 30 квітня надіслали листа до Петербурзької Української Громади з 

проханням подати на Петербурзькому з’їзді представників від спілки 

учителів від Миколаївської «Просвіти» заявку про націоналізацію школи; 

5. 28 травня – лист до Празького Всеслов’янського студентського з’їзду 

з проханням підняти питання щодо відкриття українських кафедр в 

українських університетах і викладання української мови у школах; 

6. 1 липня надіслано привітання Л. Толстому з 80-річним ювілеєм 

[400]. 

Миколаївська преса прихильно ставилась до діяльності «Просвіти» і 

завжди подавала оголошення щодо висвітлення її роботи. В «Утреннем 
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кур’єрі», № 195, 25 вересня 1907 р. оголошується, що товариство «Просвіта» 

проводить по суботах, раз на два тижні літературно-музичні вечори, з 

танцями [401, арк. 117]. «Николаевская газета», № 522, 11 жовтня 1907 р. 

повідомляла, що 11 листопада в приміщенні «Просвіти» М. Аркасом буде 

продовжено курс лекцій з історії України, зачитано реферат «Хто ми, що ми і 

чого нам треба?» О. Андріященком [402]. В «Николаевской газете», № 528, 

18 жовтня 1907 р. «Просвіта» дає оголошення, що 18 листопада українським 

письменником І. Волею буде прочитано реферат на тему: «Індивідуальні 

риси української культури» [403]. Про курс історичних лекцій М. Аркаса 

«Николаевская газета» повідомляла систематично [404]. В «Николаевском 

кур’єрі», № 16, 19 січня 1908 р. повідомлялося про членський сімейно-

літературно-музичний вечір, з танцями, на якому І. Волею буде прочитано 

лекцію «Життя і праця М. К. Заньковецької на ниві українського театру. Нові 

форми європейської драми, вплив їх на сучасний український театр. 

Елеонора Друзе і Марія Заньковецька» [405]. 

22 січня 1908 р. на роковинах Миколаївської «Просвіти» М. Аркас у 

своїй промові відзвітував за історію створення товариства, окреслив поле і 

наслідки його діяльності, підкреслюючи, що «чутка за нашу «Просвіту» 

пішла і на село, і звідтіль з-понад Бугу і Інгулу за кілька верств приїздять 

селяни подивитися і послухати, що в нас тут робиться, усі вони вертаються 

додому, по своїх хатах зачаровані і задоволені тим враженням, що ми робимо 

на них, любов і поважання рідної мови, рідного краю поверне людей до 

поважання рідної сім’ї, сім’я, як самі знаєте, є головна основа добробуту і 

масивного громадянського життя. Як бачите, наші вечори роблять свою 

роботу і потроху збуджують за довгі роки переснажений з національного 

боку народ наш». На 1909 р. Радою товариства планувалося заснувати при 

«Просвіті» українську початкову школу з викладом української мови і 

розпочати видавницьку діяльність, задля чого вже підготували матеріали 

[406]. 
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23 березня 1908 р. на загальному зібранні членів товариства «Просвіта» 

у Миколаєві М. Аркас виступає з приводу того, що у 1914 р. має бути 

відкриття у Києві пам’ятника Т. Шевченку і пропонує зробити грошовий 

внесок від миколаївських просвітян. Товариство обміркувало пропозицію і 

ухвалило з 25 березня 1908 р. і до 1914 р. з чистого прибутку від кожного 

вечора влаштованого «Просвітою»,  відчисляти 5 % на цю місію [407]. 

На зібранні Ради 3 квітня 1908 р. обговорювали поїздку М. Аркаса до 

Херсона, представити там дві вистави на другий і третій день великодніх 

свят, на другий день програму складали вистава «Запорожець за Дунаєм», 

читання М. Аркасом рефератів: «Мета, ціль українського товариства 

«Просвіта» і «Історичні мотиви, на підставі яких було написано нашим 

письменником Гулаком-Артемовським оперету «Запорожець за Дунаєм», на 

третій день –  друга дія опери «Катерина» М. Аркаса, «Сватання» А. Чехова. 

14–15 квітня у Херсоні відбулися літературно-музичні вечори миколаївської 

«Просвіти». 

Доповідь М. Аркаса у Херсоні подаємо повністю: «Шановні 

добродійки і добродії! У коротеньких риса хочу познайомити вас із тим, що 

воно є наші товариства «Просвіти», яка мета їх і які їх сподівання. Саме 

назвісько Просвіти з’ясовує нам те, що виявляє з себе такі товариства і їх 

мету. Просвітити кого, це одкрити людині очі на правду і науку, «зняти 

полуду з очей темних», як казав незабутній наш батько Тарас. Мета ця свята і 

ясна. Тепер, коли нам Українцям з’явилася можливість вільно вживати своє 

слово, свою мову, коли скасовано тяжку заборону 1876 р., наші «Просвіти» 

почали засновувати скрізь по Великій Україні нашій. Та інтелігенція 

українська, ті свідомі люди, які ще не одцуралися свого рідного краю, свого 

народу, радо кинулись до праці, але її, тої праці, надто багато, а працівників, 

робітників не густо.  

За останні часи ми бачимо, що й селяни і мало освічені люде 

починають прокидатися, починають почувати пекучу потребу в освіті, без 
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якої сучасне життя робиться неможливим, до освіти тягнеться і хлібороб і 

робітник, і усякий хто хоче хоч як небудь прожити на цім світі, без неї життя 

нема. Зрозуміли це люде, і як бачимо, що незабаром має бути заведено у 

нашої Держави обов’язкове навчання грамоті, буде воно заведене і в нас на 

Україні, і ми, 35000000 людність її повинні будемо вчити наших дітей тої 

грамоти, але тут виникає питання, як осягти цього найлегшим і 

найкориснішим для нашого народу засобом, досі існуюча у нас школа 

виявила вже нам гаразд усю свою нікчемність для нас. Ще давно великий 

російський педагог Ушинський висловлювався за не так: «російська школа 

для української дитини – це ад і на українському селі вона робить гірше як 

нічого, це б то краще б було, як би її зовсім не було по наших селах». І 

справді ми, що живемо тут на Україні, що есьмо кость від кості і плоть від 

плоті того ж Українського народу хіба не бачимо ми усього страховіття, що 

вона робить…Дитина змалечку звикає з зневагою відноситися до рідної 

мови, бо її тому вчать у школі, ледве навчивши читати, як почина почитати 

себе чімсь вищим над батьків своїх, бо ті вживають простої селянської мови, 

почина зневажати їх за це, а це перший крок до розпаду сім’ї, а сім’я це ж 

основа державного добробуту, державного існування. Скінчаючи таку школу 

і не навчившись гаразд російської мови, бо це таки й неможливо, за короткий 

час шкільної науки, воно нехтує і стидається своєї рідної мови і почина 

балакати також неможливою мішаниною, якої бува і сам невторопа. 

Скінчивши школу така людина не може полюбити книжки, бо без вчителя 

воно її не зрозуміє. Добре відомо це і народним вчителям нашим і численні 

петиції їх за те, щоб по школах заведено було вчення рідною мовою, яскраво 

свідчить нам за це, прохання десятків тисяч учнів і людей, за це ж саме, які 

друкувала часопис наша «Рада» торік, дають нам виразний малюнок потреби 

національної школи. Запити послів Державної Думи, першої, другої, а зараз і 

третьої і вимагають студентів щоб по наших Університетах було читано 

лекції по українознавсту на нашій мові усе це таки факти проти яких нема 
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чого казати. Відомий сучасний письменник наш Б. Грінченко каже, що: 

«українські школи вимагають найвищі основи і принципи педагогії» і що 

«без народної мови нема і не може бути народної просвіти». На підставі 

усього цього головною своєю метою усі наші «Просвіти» поставили собі 

перший параграф статуту, який читаємо так: «товариство має на меті 

допомогати розвоєві української культури і першим чином, просвітництва 

українського народу його рідною мовою».  

Це головна і єдина мета наших «Просвіт», для партійних і політичних 

питань тут місця немає, хто любить свій край, свій рідний народ, хто бажає 

збудити приспаних земляків своїх, тому просвітні товариства наші радо ідуть 

на поміч.  

Рідна школа, книжки, театр, пісня, мова от головні підвалини, які 

навчають людей з повагою відноситися до своєї національності, свого 

рідного краю. Поширення освіти і культурний розвій рідного краю, ось наша 

мета. Бачити народ наш на одному рівні з іншими культурними народами, 

ось наші сподівання. 

Улити у душу його любов до рідного краю, рідної мови, збудити у 

йому високі почуття самоповажання і самосвідомості, ось наше завдання» 

[408]. 

Раптова кончина М. Аркаса викликала великий резонанс в періодиці. 

«Николаевская газета» 14 березня 1909 р. помістила некролог покійного. Тут 

же миколаївський міський голова В. Зацаренний «…с глубоким прискорбием 

извещает…гласных городской Думы…о смерти гласного и общественного 

деятеля Николая Николаевича Аркаса». Рада товариства «Просвіта» у своєму 

некролозі про смерть свого голови відзначали цю звістку «з жалем і 

глибокою тугою» [409, с. 68]. 

«Николаевский голос» 17 березня 1909 р. писала, що «внезапная смерть 

Н. Н. Аркаса глубоко и искренно опечалила все слои населения нашего 

города. Когда по городу разнеслась печальная весть, к дому покойного на 
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углу Соборной и Адмиральской потянулись и стар и млад, и богат, и бедный. 

Все приходили поклонится» [410, арк. 4]. 

На похоронах М. Аркаса були присутні градоначальник міста 

В. М. Зацаренний з дружиною, представники адміністрації воєнного флоту, 

міського управління, яхт-клубу, товариства «Червоного Хреста», «Просвіти». 

Панахида була здійснена соборним предстоятелем Адміралтейського собору 

о. Доримендондом Твердим, співали хори Чорноморського флоту і 

«Просвіти». 

«Николай Николаевич, – писав у некролозі «Просвіти» Ю. Литвин 

8 квітня 1910 р., – был одним из тех немногих лиц, которым суждено с 

молоком матери воспринять великие идеи народников, влияние которых не 

оставляло его всю жизнь…Индивидуальные особенности его и в том, что 

искренне уважал мнения людей разных с ним по убеждению. Он собою 

заполнил многовековой пробел в украинской литературе и чувство долга 

заставит нас преклоняться перед заслугами славного, честного и верного 

сына нашей Украины» [411]. 

Теплі спогади про Ю. Литвина, вірного помічника М. Аркаса в 

просвітній справі, залишилися у М. Аркаса-третього. За його словами, це був 

патріот України, що був відданий своїй справі. Хоча за політичними 

поглядами він був соціалістом, це не заважало йому у вірі про відродження 

України під гетьманською булавою. Був прекрасним знавцем української 

мови і часто виправляв мову М. Аркаса в документах, що була дещо 

засмічена русизмами.  

В наступні роки «Просвіта» працювала під керівництвом голови Ради, 

якого щорічно обирали. За 1910 р. проведено 16 літературно-музичних 

вечорів, поставлено 65 п’єс. У 1911 р. проведено 18 літературно-музичних 

вечорів, зіграно 50 п’єс. Варто відзначити, що всі члени родини і надалі 

залишались у складі товариства, вносили внески і пожертви, допомагали 

речами, донька і син М. Аркаса виконували головні ролі у виставах [412]. 
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Щорічно просвітяни служили панахиду по М. Аркасу, проводили 

вечори його пам’яті. 25 квітня 1910 р. в театрі Шеффера відбувся вечір, 

присвячений його вшануванню, на якому було поставлено оперу «Катерина». 

Ользі Аркас просвітяни урочисто подарували портрет М. Аркаса [413, 

арк. 43]. 

Досить суперечливий спогад залишає М. Аркас-третій щодо взаємин 

М. Аркаса з частиною членів «Просвіти»: «Ідеалізація ним просвітян не 

завжди виправдовувалася. Просочилося туди чимало всілякої негіді, 

інтриганів та демократичних хамів, які з демонстративним нахабством 

поводилися з татом, як з «панібратом», …сперечалися з батьком, поза очі 

ображали його, закидали йому «панськість» [414, с. 874]. 

Завдяки джерелам Державного архіву Львівської області вдалося 

з’ясувати, що М. Аркас був членом Товариства прихильників української 

літератури і науки у Львові. Це була перша в Галичині українська 

організація, створена в 1898 р., що «має задачею причинятися до розвою 

української літератури, науки і штуки». Статут товариства зазначав: 

«§ 1. Товариство називається: «Статут Товариства прихильників 

української літератури, науки і мистецтва у Львові». 

§ 2. Місце пробування Товариства м. Львів. 

§ 3. Час тривання товариства необмежений. 

§ 4. Товариство має задачею причинятися як до розвою української 

літератури, науки і штуки. 

§ 5. До сеї цілі мають служити і видавання видань періодичних і 

неперіодичних, власних, чи підпирань тих, які проводяться з аналогічними 

цілями іншими інституціями, чи поодинокими особами; сприяння відчитів, 

вистав і представлень, розписувань, конкурсів, признавання премій і запомог. 

§ 6. Маєток Товариства складається з добровільних внесків (датків) 

членів і сторонніх осіб, доходів з видань, відчитів, вистав. 
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§ 7. Членів Товариства вибирав відділ з осіб української народності, які 

показали прихильність до розвою української літератури, науки і штуки. 

Приймаючи вибір, вони приймали на себе обов’язок причиняти як по змозі 

до підпирання діяльності Товариства» [415, арк. 1]. 

З Книги протоколів загальних зборів членів товариства та засідань його 

правління також відомо, що на I засіданні відділу 15 лютого 1904 р. серед 

присутніх були М. Грушевський, І. Франко, Д. Манух, І. Труш, 

М. Грушевська в тривалій дискусії «приступлено до імен членів товариства, а 

саме: Корінця Д., Гнатюкову О., Трут А., Чикаленко Є., Леонтовича В., 

Аркаса М., Семиренка В., Нечуй-Левицького І., Житецького Н., Комарова М., 

артистів: Лисенка М., Красіцького Ф., різьбара Галавінського, Шкрибляка В., 

Шкрибляка М.» [416, арк. 2]. 

Слід зазначити, що прізвище М. Аркаса фігурує в нотатках витягів з 

протоколів загальних зборів членів товариства та засідань його правління 

(манускрипти) 1904–1911 рр., поряд з Є. Чикаленком, І Нечуй-Левицьким, 

В. Леонтовичем, М. Лисенком та ін. [417, арк. 1]. 

Вже на звичайних зборах 14 листопада 1911 р. М. Грушевський спершу 

зачитав протокол попередніх загальних зборів, зазначивши, що голова і 

присутні встанням з місць вшановують пам’ять померлих членів товариства 

Миколи Аркаса і Павла Житецького [418, арк. 12]. 

Отже, можна вважати, що активна громадська позиція М. Аркаса, 

зносини з найкращими представниками тогочасної української інтелігенції, 

перебування в динамічному культурному середовищі надавали йому змогу 

артикулювати свої ідеї на благо українському народу, а зокрема заклали 

засади для створення в місті Миколаєві організації «Просвіти». 

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що М. Аркас був основним 

генератором ідей, меценатом і рушієм Миколаївської «Просвіти». Він 

згуртував навколо себе енергійних, кмітливих і підприємливих, національно 

свідомих українців і не українців, які співчували і жадали працювати на 
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українство, його інтереси. А величезну організаційну роботу в «Просвіті» 

добровільно узяв сам на себе. Прикметними для миколаївських просвітян та 

їх вельми авторитетного голови були незгасиме прагнення зберегти 

історичну пам’ять українського народу, їх непереборна віра у щасливу долю 

України, постійна готовність прислужитися Вітчизні. Багатюща спадщина 

Миколи Миколайовича Аркаса, його життя, творчість та діяльність – 

яскравий зразок невтомного служіння своєму народові, на благо світової 

науки і культури. Отож нехай ця славетна, велична і безсмертна спадщина, 

його невмирущі ідеї і надалі слугують практичній реалізації утвердженню 

української національної ідеї, серцевиною якої, її основою була, є і завжди 

буде Соборна Українська держава в наступному поступі в сім’ї народів усієї 

планети, світовій співдружності вільних, щасливих і дружних земель. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Відповідно до мети дослідження та поставлених у вступній частині 

завдань дисертантка дійшла наступних висновків: 

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

належить до актуальних і пріоритетних напрямків сучасної вітчизняної 

історичної науки. Водночас, попри наявність певної історіографічної 

традиції, дотепер відсутнє комплексне дослідження культурної, науково-

просвітницької та громадсько-політичної діяльності і творчості М. Аркаса. 

Залучення розлогої джерельної бази та використання усього спектру 

методологічного інструментарію дозволили виконати поставлені завдання. 

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

Серед народів, що безпосередньо брали участь у становленні та розвитку 

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

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

вони формували прошарок етносоціокультурної еліти України, не 

розгубивши при цьому унікальність і самобутність своєї національної 

ідентичності. Серед таких родин почесне місце займає родина Аркасів, 

окремі представники якої зробили значний внесок у розбудову підвалин 

нашої державності. Через огляд біографічних портретів роду Аркасів 

надається можливість відтворити процес історії нашої країни, і саме крізь 

призму особистості представника роду можна відкрити епоху, в яку вони 

жили й творили, погляди і переконання, філософію життя і цінності їх 

сучасників. Заслуги і здобутки роду Аркасів перед Україною є дуже 

вагомими, адже всі його представники зарекомендували себе як активні діячі 

вітчизняного національно-культурного процесу. 

Активна колонізація Причорномор’я і розбудова Чорноморського флоту 

позначилася на житті родини Аркасів. У діяльності представників роду 
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Аркасів можна простежити дві лінії: морську та гуманітарну. Предки 

М. Аркаса, що проживали у Греції, в основному займалися морською 

торгівлею, немало серед них було також священників. Прибувши на Південь 

України, Аркаси продовжують займатися морською справою. Однак вона 

отримує вже військово-морський напрямок, досягнувши в особі адмірала 

Миколи Андрійовича Аркаса своє найвище втілення. Йому вдалося 

побудувати стрімку і блискучу кар’єру. Гуманітарна ж лінія виявилася у 

представників роду Аркасів, які займалися історією. Зокрема, Захар 

Андрійович Аркас (1793–1866 рр.), рідний брат батька М. Аркаса, був 

автором першої ґрунтовної праці з історії Чорноморського флоту, 

прославився ще також своїми археологічними дослідженнями. Батько був 

першим істориком Російського флоту. У його збірниках друкувалися 

численні наукові праці. Онук Микола Миколайович Аркас (1898–1983 рр.) 

створив в умовах української еміграції першу книгу з регіональної історії 

Півдня України «Історія Північної Чорноморщини. Від найдавніших часів до 

початку козаччини», яка побачила світ у 1969 р. в Торонто. 

Досліджуючи життєві шляхи особистостей роду Аркасів, можна 

зазначити, що саме завдяки своїм високим моральним якостям, 

професіоналізму й відданості обраній справі, відповідальності, порядності 

вони посіли належне місце в історії Миколаєва зокрема і України в цілому. 

Кожне покоління цього роду репрезентувало особистість, що брала участь в 

історичних процесах XIX–XX ст. 

М. Аркас є одним з найяскравіших представників роду: видатний 

історик, композитор, засновник і незмінний керівник Миколаївської 

«Просвіти», поет, етнограф і фольклорист, педагог, громадський діяч і 

меценат кінця ХІХ – початку ХХ ст. На становлення М. Аркаса як історика 

мало вплив національне відродження кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 

Джерелом формування історичних поглядів М. Аркаса була насамперед 

родина. Проте саме в студентські роки більш усвідомленим стає його інтерес 
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до історичного минулого і сучасного України, до духовних надбань 

українського народу. Він є автором опери «Катерина», першого 

ілюстрованого популярного україномовного видання з історії України 

«Історія України-Русі», ненадрукованої історичної повісті «Калниш», 

передмови до опери «Запорожець за Дунаєм» та деяких інших.  

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

Науковий доробок М. Аркаса має україноцентричну спрямованість. Усім цим 

і пояснюється те, що невеликий начебто за обсягом історичний спадок 

М. Аркаса повністю витримав перевірку часом і досі величезний науковий і 

читацький інтерес, є затребуваним і повчальним.  

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

стверджувати, що автор підготував міцну основу для розуміння історії 

українського народу, сприяв розвитку самосвідомості українців як окремої 

нації. Книга задумувалась для домашнього використання, як підручник для 

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

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

навіть малюкові. Тому книга стала яскраво ілюстрованим виданням, з 

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

у ті часи накладом 7 тис. примірників, розійшлась протягом кількох місяців. 

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

тисячною бібліотекою з українознавчої проблематики, фіксував будь-які 

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

Водночас автор не обмежився відомостями документальних письмових 

джерел. Він вдається до фольклорного бачення історії, намагаючись 

ознайомити своїх читачів з різними переказами та легендами, що 

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

народознавцями. 

М. Аркас віддав абсолютну перевагу висвітленню політичної історії за 

рахунок соціально-економічної, гіперболізував міжнаціональні конфлікти. 
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Головними досягненнями М. Аркаса є те, що автор підготував, хоч і в 

стислій формі, досить глибоку історичну розвідку від доісторичних часів до 

початку ХХ ст., йому вдалося вивчити і узагальнити великий матеріал, 

починаючи від давньоруських літописів і до праць його сучасників. «Історія 

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

тлумачення минулого України. Автор зробив вдалу спробу показати роль і 

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

як історію боротьби народу за волю та самостійність. Цим пояснюється 

авторська періодизація історичного процесу в Україні. Дослідник 

дотримується думки про визначальну роль особи в історії. Цю думку 

поділяють сучасні вітчизняні й світові історики. 

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

візантійські літописи, свідчення грецьких, арабських істориків, письменників 

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

яких знайшов підтвердження заселення території України в давні часи. 

Літописи дали можливість автору ознайомитися з минулим, сформувати свій 

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

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

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

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

До історичної спадщини М. Аркаса належить не лише історична праця 

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

14 історичних лекцій, що стосувалися переважно історії українського 

козацтва і Запорозької Січі. М. Аркас з повагою відобразив козацьку добу, 

наділяючи козаків найкращими рисами, відзначаючи їх побратимство, 

сміливість, відчайдушність, гордість, кмітливість. Жива мова викладу 

історичного матеріалу, збагачена прислів’ями і легендами тих часів, дає 

змогу легко сприймати матеріал. Тема Запорозької Січі в історичному 



180 

доробку М. Аркаса висвітлена як тема національно-визвольного руху і 

боротьби за українську ідею. 

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

Встановлено, що Микола Миколайович Аркас спрямовував всі свої сили і 

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

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

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

благодійницька діяльність. Музична творчість цієї непересічної особистості в 

історико-культурному вимірі української історії завжди була цікавою і 

актуальною для дослідників і сучасників. 

Записуючи народні пісні, захоплюючись козацьким мистецтвом, 

М. Аркас запрошував до Миколаєва з усієї України кобзарів і бандуристів, 

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

композитор використав їх у своїй опері. Опера викликає неабиякий резонанс 

у культурному житті, відзначається граничною емоційністю, виразністю, 

стрункістю побудови, ясністю й логічністю розвитку драматургії. Музичний 

доробок М. Аркаса є цінним вкладом у розвиток українського класичного 

оперного репертуару. Опера акцентувала увагу на внутрішньому 

переживанні людини. Опера М. Аркаса «Катерина» посіла гідне місце в 

класичному репертуарі українського мистецтва. Час лише підтверджує її 

актуальність, і інтерес публіки до неї не згасає. Опера завжди має успіх і 

збирає повні зали по всьому світу. 

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

народу, стати його частиною і відверто нехтує традиціями і обов’язками 

свого аристократичного виховання. Через літературну і фольклорно-

етнографічну спадщину М. Аркаса можливо відслідкувати, як формувався і 

змінювався його світогляд, особисте бачення українського історико-

культурного процесу, його ставлення до суперечливих історичних подій. 



181 

5. Визначено помітну роль педагогічної та громадсько-виховної 

діяльності М. Аркаса у пробудженні людської свідомості й активності.  

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

стверджувати, що його дослідження з історії України є досить вагомим 

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

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

психології сприйняття, вікових особливостей. По-друге, автор великого 

значення надавав принципу наочності в процесі навчання. Це сприяло 

свідомому та міцному засвоєнню історичних знань, формуванню історичної 

пам’яті. По-третє, М. Аркас використав такі важливі принципи дидактики, як 

зацікавленість, доступність, послідовність.  

У своїх педагогічних поглядах М. Аркас стояв на засадах впровадження 

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

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

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

Громадська діяльність М. Аркаса не обмежувалася лише історичною 

спадщиною і музичною та літературною творчістю. Микола Миколайович 

був людиною енергійною, ініціативною, працелюбною. Прагнучи 

активізувати просвітницьку діяльність серед широких народних мас, він став 

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

Широкий спектр історичних документальних джерел красномовно 

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

глибоко розкрилися його енергійність, організаторські здібності, патріотизм, 

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

життя національної ідеї. 

6. Провінційний Миколаїв не мав великих можливостей аби широко 

розгорнути свою просвітницьку діяльність, та завдяки ідейності, енергійності 

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



182 

відхід з життя 13 березня 1909 р. дещо пригальмував рушійну силу 

«Просвіти».  

З’ясувати непорозуміння, що іноді виникали між окремими 

просвітянами, подолати перешкоди бюрократичної машини, державного 

ладу, утисків національного прояву дозволяла неабияка гнучкість М. Аркаса 

як ефективного менеджера просвітянського напрямку на Миколаївщині. 

Завдяки своїм службовим зв’язкам, родинному авторитету, освіченості, 

високому коефіцієнту своїх організаторських здібностей йому вдалося не 

лише зареєструвати, зорганізувати «Просвіту» в Миколаєві, а й задати високу 

планку своїм колегам-просвітянам, що і після його смерті не покинули 

товариства, а продовжували розвивати українську культуру і поширювати 

національну самосвідомість.  

Незважаючи на появу останнім часом численних досліджень і ряду 

ґрунтовних повідомлень, публікацій, поглиблених пошуків, уточнень тощо, 

чимало складових Аркасіани потребує глибшого вивчення, а не просто 

окремих дисертацій. Зокрема, малодослідженими залишаються відносини 

М. Аркаса з Науковим товариством імені Т. Шевченка у Львові і багатьма 

іншими організаціями, що мали на меті культурне і духовне відродження 

українського народу. Також залучення закордонних джерел, зокрема 

«Родинної хроніки», змогло б значно розширити масштаб дослідження цієї 

видатної постаті в історії України. 

Таким чином, з повним правом можна стверджувати, що постать 

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

Миколайович не був ані професійним істориком, ані музикантом, проте 

цариною його продуктивної діяльності стала генерація української ідеї, 

пробудження свідомості нації. Національна ідея була для М. Аркаса 

визначальною, вона пронизувала значну частину його життя і всю його 

свідому діяльність. Він не був кар’єристом, хоча міг побудувати карколомну 

кар’єру і зайняти високий ранговий щабель. Йому були притаманні 



183 

сміливість думки, широкий кругозір, незалежність міркувань і роздумів, 

організаторські здібності і вміння сміливо брати на себе відповідальність, що 

вирізняло його з-поміж інших діячів культурно-просвітницького руху. 

Патріотичні виміри життя Миколи Миколайовича Аркаса як приклад 

для наслідування тепер і в майбутньому перебуватимуть у річищі 

національної історії та арсеналі української культури, щоб сповна працювати 

на сьогодення і майбутнє. Аркасова потужна енергетика добра і прагнення 

прислужитися народу, своїй науці і культурі живить нашу спільноту, надихає 

на нові звершення і здобутки. Патріотизм, любов до України, рефлексія 

родової пам’яті М. Аркаса мають стати орієнтирами для консолідації і 

єдності української нації в нинішніх складних умовах. У наш час творча 

спадщина Миколи Аркаса повинна стати духовним надбанням молоді, 

висвітитися новими гранями. Його життя та діяльність є прикладом до 

формування нового громадянина, високоосвіченого, творчого, 

висококультурного, з усталеною громадською активністю, моральністю і 

гуманізмом. 
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