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славянских народов и близкии к позитивистскому метод обработки ис
точников по истории Украины являются существенным вкладом в раз
витие отечественной науки XIX века.

Ольга Тарасенко

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ УКРАЇНІСТИКИ ДРУГОЇ
ПОЛОВИНИ XIX ст.
(до 125-річчя III Археологічного з’їзду в Києві)
Кульмінацією української науково-культурної роботи другої половини
XIX ст. була діяльність у Києві в 1873-1876 рр. Південно-Західного
відділення Російського географічного товариства, ініційованого Старою
громадою. Товариство зібрало наукові сили краю, надало їм легальну
можливість проводити українознавчі дослідження, зробило Київ центром
українського рух}'. Започатку вали Київське відділення в основному члени
Старої громади, вихованці та викладачі Київського університету, між ними
В.Б.Антонович, В.Л.Беренштам, Ф.К.Вовк, М .П.Драгоманов, П.Г.Житецький, О.С.Лашкевич, М.В.Лисенко, О.О.Русов, І.Я.Рудченко, ін. Першим
головою було обрано Г. П. Галагана, діловодством керував П.П.Чубинський,
невсипущою енергією якого і було засновано Товариство. Після вибору
В.Б.Антоновича у травні 1875 р. головою, а П.П.Чубинського його
заступником значно посилилися утиски офіційної влади1.
Серед співробітників Товариства був 21 професор, 34 директори,
інспектори і вчителі київських середніх шкіл. Із 192 дійсних членів Київ
щину репрезентували 144 особи2. На 28 засіданнях було виголошено 33
доповіді, які надруковано у двох томах Записок3. Додатки кожного тому
містили етнографічні матеріали. У серпні 1874 р. за ініціативи членів
Південно-Західного відділення у Києві відбувся III Археологічний з’їзд,
а у березні 1875 р. Товариство взяло участь у Географічному конгресі та
виставці в Парижі.
Висока науково-культурна організованість і спрямованість наукового
осередку Старої громади: Південно-Західного відділення Російського
географічного товариства - Історичного товариства Нестора-літописця
- вихованців і вчених Київського університету протягом III Археологіч
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ного з ’їзду в Києві у 1874 році дозволила заманіфестувати й узагальнити
здобутки українознавства та піднести авторитет української історичної
науки. Було достатньо використано наукові сили співробітників Півден
но-Західного відділення: його 9 членів прочитали 10 доповідей на з ’їзді.
Серед 204 делегатів форуму, за нашими підрахунками, 40 осіб репрезен
тували Київське відділення.
На з ’їзді обговорювалися загальні питання про основні завдання архе
ології як самостійної науки та її взаємозв’язок з історією; про програму
викладання археології в університетському курсі; про співпрацю поміж
Археологічними товариствами. Було порушено окремі проблеми історичної
географії та етнографії, пам’яток мистецтва, мови і писемності, побуту домашнього, суспільного, церковного, вивчення старожитностей (антич
них, візантійських, західноєвропейських, східних), доповіді висвітлювали
спірні питання української історії, археології й етнографії (М.І.Костомаров,
Д.Я.Самоквасов, П.В.Павлов, А.Я.Гаркаві, ін.). При обговоренні проблем
української етнографії науковою основою став виданий до з’їзду перший
том “Історичних пісень українського народу” . Доповідь О.Ф.М іллера
“Російські билини та. українські думи”4 викликала жваву наукову дискусію,
в якій брали участь П.ГЖитецький, Є.В.Барсов, В.Б.Антодавич, ін.
Глибш ому знайомству учасників з ’їзду з духовною спадщ иною
українського народу сприяли наукові екскурсії до Софійського собору,
Кирилівської церкви, Києво-Печерської лаври, церкви Спаса на Бе
рестові, по Дніпру для огляду старожитностей Дніпровського узбережжя
(для цього В.Б.Антонович склав археологічну карту' берегів Дніпра від
Вишгорода до гирла Росі).
Д олаю чи протидію великодерж авно зорієн тован и х проф есорів
історико-філологічного факультету Київського університету (А.І.Сєлін,
В .С .Ік о н н ік о в , О .І.Л и н н и ч ен ко, М .Д .Ів ан и ш ев , В .Я .Я р о ц ьки й )
В.Б.Антонович був змушений перебрати на себе справу підготовки і
проведення археологічного з’їзду5. Напередодні форуму В.Б.Антонович
і Ф.О.Терновський відредагували та видали в Київській археографічній
комісії збірку матеріалів з історичної топографії Києва6.
До III Археологічного з’їзду Південно-Західне товариство видало у
1874 р. одну' із найславетніших українських наукових праць - “Історичні
пісні українського народу” під редакцією В.Б.Антоновича і М.П.Драгоманова. За задумом укладачів, це мала бути історія українського народу;
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розказана ним самим у поетичній формі. Упорядкування збірки стало
дійсно громадською справою, велося із завзяттям, захопленням, із
почуттям обов’язку перед народом на історію свого краю. Люди переда
вали для використання особисті збірки, робили нові спеціальні розшуки
за новими текстами і варіантами.
Збірка викликала значну увагу вчених різних країн: англійські, фран
цузькі, італійські, німецькі вчені писали про неї як про вагому наукову подію.
Французький історик А.Рамбо підкреслив, що навколо київської збірки
гуртуються розпорош ені представники української нації. Знавець
слов’янської народної творчості англієць Ф.Гальстон наголосив, що ніде у
світі не видаються такі чудові праці з етнографії, як Київським товариством7.
Для наукового і громадського життя України III Археологічний з ’їзд
став видатною подією. Делегат з ’їзду, пізніше визначний культурний
діяч Галичини, О.Терлецький згадував щиру, піднесену атмосферу з ’їзду,
із захопленням відзначав працю київських вчених, ведену “без фраз,
без галасу”, той “свіжий і здоровий дух, який віє від тої громади” та “її
реалістичний напрямок” . В ірив, щ о з ’їзд принесе велику користь
“українофільській справі в Росії, бо майже всі реферати торкалися
України і на конгресі побачили і свої і великороси, яка багата Україна
на наукові сили”, що за умови “сильної організації і при розумнім
провадженні за рік-два українська справа в Росії буде така сильна, що її
ніщо не поборе”8.
Наприкінці XIX ст. головним органом українознавства надовго став
часопис “Киевская старина”, заснований В.Б.Антоновичем, О.М.Лазаревським, Ф.Г. та П.Г.Лебединцевими, О.І.Левицьким.

1 Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф.442, оп.51,
спр.ІОб, 79 арк.; оп.652, спр.58, 19 арк.; оп.830, спр.41 а, 54 арк.
2 Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. - Київ, 1930. - С. 97.
3 Записки Юго-Западного отделения Русского Географического Общества. Киев, 1874. - Т. 1. - 6 1 6 с.; 1875. - Т.2. - 289 с.
4 Миллер О.Ф. Великорусские былины и Малорусские думы //Труды...-Т.2. С. 285-306.
5Державний архів міста Киева, ф. 16, оп. 3 11, спр. 107, арк. 10-11. Данилович
В. Професор В.Б.Антонович та Археологічний музей ІНО // Записки Київського
ШО, - Київ, 1928. - Т. 3. - С. 10-13.
0 Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей
/ Под ред. В.Б. Антоновича и Ф.А. Терновского. - Киев, 1874. - 415 с.
Костомаров М.І: Рецензия на “Исторические песни малорусского народа” //
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Вестник Европы, 1874. -Ч . 12.-С . 573-629. Петров М. Рецензия//Труды Киевской
Духовной Академии, 1874. - Ч. П. - С. 317-352; 1875. - 4.10. - С. 146-148.
Новидький 1. Рецензия //Киевлянин, 1874. - 4.10.
8Студинський К. Остап Терлецький про Археологічний з’їзд у Києві //Україна,
1928. - Кн. VI. - С. 87.

Іван Гранчак, Дмитро Дантюк (Ужгород)

ВНЕСОК УЧЕНИХ ЗАКАРПАТТЯ XIX ст. В КУЛЬТУРНУ
СПАДЩИНУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Закарпаття - невід’ємна частина України. Та історично склалося так,
що протягом тривалого періоду воно входило до складу різних держав.
Однак, і під чужоземним гнітом закарпатські українці-русини творили
власне духовне життя і вносили посильний вклад як у розвиток культури,
освіти й науки сусідніх народів, так і в культурну спадщину України.
Помітні якісні зрушення в духовності сталися вже у другій половині
XVIII ст., завдяки плідній діяльності мукачівського єпископа А.Бачинського, який уміло користувався політикою освіченого абсолютизму
австрій ської влади. При його сприянні А .К оцак уже в 70-х роках
XVIII ст. склав першу граматику української мови - ’’Граматику руську”,
аналогії якій не було в історії української філологічної думки. При
сприянні А.Бачинського чимало закарпатців навчалося у європейських
вищих навчальних закладах.
Оволодівши основами європейської науки і культури і прагнучи само
утвердитися, окремі вихідці із Закарпаття на зламі XVIII і XIX ст.
емігрували в Російську імперію. Деякі з них стали відомими освітніми
діячами, зокрема, І.Зейкан - вихователь царевича Петра II, В.Кукольник
і М.Балудянський - вихователі царевичів Миколи і Михайла Павловичів.
В .Кукольник разом з І.Орлаєм були не тільки відомими вченими, а й
здібними організаторами вищої освіти у Росії. Пропонуючи запрошувати
вчених з Карпатської Русі для викладацької та науково-дослідної роботи,
працівник Міністерства народної освіти Росії писав; “Для замещения
кафедр я обращался в прочие университеты наши, но в оных не нашлось
желающих занять упомянутые вакансии. Один народ, от которого нам
можно желать ученых, есть карпаторосы, говорящие одним языком и
сохраняющие веру предков наших. Нам известно, что правительство

