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СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНІ ПОГЛЯДИ  
ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА ЛУЧИЦЬКОГО (1845–1918) 

 
Проведений аналіз наукової літератури з 

теми дослідження свідчить, що деякі відомості 
про життєвий та творчий шлях І. Лучицького 
висвітлено на сторінках праць його сучасників, 
зокрема Е. Тарле та В. Піскорського. У наш час 
про формування світоглядних переконань ученого 
згадується в наукових дослідженнях та працях 
Н. Логунової, О. Новікової, В. Потульницького, 
С. Стельмаха, В. Онопрієнко. Проте історіогра-
фічний аналіз наукової літератури свідчить про 
те, що досі немає цілісного дослідження соціаль-
но-виховних поглядів І. Лучицького, недостатньо 
вивчено та висвітлено соціально-виховні переко-
нання вченого. 

Мета статті – розкрити соціально-виховні 
погляди Івана Васильовича Лучицького за період 
викладацько-просвітницької роботи та його вне-
сок у розвиток педагогічної освіти України. 

 

  
 
Іван Васильович Лучицький – український 

історик, педагог, просвітник, громадський діяч – 
народився 2 червня 1845 р. у Кам’янці на Поділлі 
в родині вчителя семінарії (згодом гімназії) [21, 
арк. 1]. Батько І. Лучицького був учителем давніх 
мов – давньогрецької, латини, давньоєврейської – 
та геніальним учителем російської словесності 
[24, арк. 2]. 

Тому геніальність та вміння викладати ус-
падкував від батька І. Лучицький, який у майбу-
тньому теж себе проявив талановитим виклада-
чем та виростив ряд відомих науковців. 

І. Лучицький – єдиний син у сім’ї, який, не 
маючи товаришів, ріс у товаристві дорослих 
тринадцятилітніх дітей, тому не одразу пішов до 

гімназії, а отримував домашнє виховання.  
Лише у 1857 р. він вступив до третього кла-

су Кам’янець-Подільської чоловічої гімназії [16, 
с. 43], яка зустріла І. Лучицького дуже неприязно. 
Через рік (1858 р.) у Кам’янець-Подільській гім-
назії почалися певні зміни. Потроху почали зни-
кати застарілий механізм «зазубрювання», ви-
стоювання в церкві на богослужінні, муштра ми-
колаївських часів. У 1859 р. приїхали нові вчителі 
з новими педагогічними та суспільними погля-
дами. І. Лучицький навчався у п’ятому класі, ко-
ли гімназію відвідав новий попечитель округу, 
відомий М. Пирогов [16, с. 43].  

З дисциплін шкільного циклу І. Лучицького 
цікавила математика, історія мало цікавила, тому 
що на той час навчання з російської історії вело-
ся за підручником Устрялова. Це була «суха» 
книжка, яка не могла викликати захоплення в 
учнів, посіяти любов до історії, а тим більше за-
цікавити минулим [3, с. 100–101]. 

У 1861 р. за непокору новим релігійним 
порядкам, запровадженим новоспеченим поділь-
ським владикою Євсеєм, батько Івана Лучицько-
го, бажаючи позбутися неприємностей, перевівся 
із семінарії до чоловічої Першої Київської гімна-
зії [2, с. 392], куди перевів у сьомий клас і сина. 
Саме тут до рук І. Лучицького потрапляє книга 
Ф. Гізо («Історія цивілізації в Європі»), а згодом 
(«Історія ХVIII століття») Ф. Шлосера. Ці книги 
справили на І. Лучицького великий вплив і змі-
нили наукові погляди [16, с. 44–45]. 

У 1862 р. І. Лучицький закінчує Київську 
першу гімназію і в цьому ж році стає студентом 
історико-філологічного факультету Київського 
університету Св. Володимира [1, с. 376]. Як зазна-
чає О. Грушевський у статті: «Київський універ-
ситет, до якого вступив І. Лучицький, не міг пох-
валитися своїми науковими силами. Старі ви-
кладачі вже не задовольняли амбіційних студен-
тів, а молодих науковців було небагато. На той 
час історико-філологічний факультет переживав 
не кращі часи: професорів було мало, всього два 
класики, один історик, один славіст, один філо-
соф та один історик російської літератури. Ка-
федри всесвітньої та російської історії не були 
заміщені, а викладала ці курси людина, мало під-
готовлена. Викладання давало мало, і доводилося 
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доповнювати його самостійним читанням. Сер-
йозний студент змушений був самостійно пра-
цювати, не маючи ніяких вказівок та пояснень 
від професора. Студенти навмання шукали від-
повідні твори і джерела, перечитуючи не потріб-
ну літературу, не знаючи про необхідну. Через 
це багато затрачалося часу і зусиль на підготовчу 
працю, яку можна було б полегшити» [3, с. 101].  

Така ситуація продовжувалася упродовж 
багатьох років, не вистачало професорів для ек-
заменів у магістрантів, і декілька років поспіль 
М. Драгоманову доводилося для екзамену їздити 
до Одеси [16, с. 46]. 

Молодий студент І. Лучицький намагався 
здобувати знання самостійно, за що йому приз-
начили стипендію Кирила і Мефодія у розмірі 
240 рублів у рік. Таку стипендію призначали 
«недостатнім студентам, які відзначилися успі-
хами в науках та поведінці» [4, с. 150].  

Залишені поза увагою викладачів, студен-
ти відчували своє складне становище і шукали 
виходу. На зібраннях студенти вирішили проси-
ти Раду університету заповнити пусті кафедри, 
аби мати керівників наукових праць, тому що 
студентам доводилося самостійно шукати керів-
ника [3, с. 101].  

У 1866 р. І. Лучицький закінчив навчання в 
Київському університеті Св. Володимира із сту-
пенем кандидата і був залишений стипендіатом 
(в аспірантурі) при університеті для підготовки 
до професорського звання по кафедрі загальної 
історії [1, с. 376]. У 1868 р. І. Лучицький витримав 
магістерський іспит і повністю віддався розробці 
теми, яку він обрав ще перед закінченням уні-
верситету [16, с. 48]. Наслідком дворічного пере-
бування стипендіатом стало написання праці 
«Адам Фергюсон и его историческая теория» 
(1868), яку І. Лучицький прагнув захистити як 
дисертацію provenialegendi (з отриманням права 
читати лекції). Із невідомих причин захист дисе-
ртації так і не відбувся [7, с. 1–27].  

Саме навчання в університеті та ознайом-
лення із забороненою та напівзабороненою літе-
ратурою сформувало у І. Лучицького філософ-
ське наукове світобачення та негативне ставлен-
ня до будь-якої нетерпимості, соціально-виховні 
погляди змін на краще. 

У 1869 р. І. Лучицький влаштувався вчите-
лем російської мови і церковнослов’янської сло-
весності в Києво-Подільську прогімназію, тому 
що завершувався термін перебування його в ас-
пірантурі. А вже наступного року його у цій же 
гімназії призначили вчителем історії та географії 
[20, арк. 1].  

У 1870 р. І. Лучицький у Київському уні-
верситеті Св. Володимира публічно захистив ди-
сертацію «Гугенотскаяа ристократия и буржуа-
зия на юге после Варфоломеевской ночи», яка 

була представлена на факультеті для отримання 
звання приват-доцента загальної історії [14, с. 37]. 
У цьому ж році І. Лучицький прочитав дві проб-
ні лекції із загальної історії на звання приват-
доцента «М. Лопиталь и отношение его к рели-
гиозным партиям во Франции» та «Генерал 
Монк», а згодом ці лекції були надруковані у га-
зеті «Университетские известия» в 1871 р. [14, 
с. 37–38]. Це стало початком викладацької діяль-
ності І. Лучицького [1, с. 376–377]. 

У жовтні 1871 р. І. Лучицький в Казані за-
хистив дисертацію на тему: «Феодальная аристо-
кратия и кальвинисты во Франции» (отримав 
ступінь магістра загальної історії) [6, с. 2]. Ця ма-
гістерська дисертація І. Лучицького отримала 
схвальні відгуки у французьких газетах. Захис-
тивши дисертацію, учений отримав закордонне 
відрядження на два роки до Франції. Згодом во-
но було продовжене ще на один рік [3, с. 101].  

Учений не лише займався наукою, але і ці-
кавився життям, що його оточувало, політичною 
і культурною діяльністю. І. Лучицький приїхав 
до Парижа в 1872 р., коли ще не вщухали при-
страсті, викликані військовим розгромом Фран-
ції і кривавим приборканням комунарів. Наукові 
заняття зблизили І. Лучицького з другою групою 
людей. Бажаючи ознайомитися з ходом і харак-
тером практичних занять з історії у вищих на-
вчальних закладах Франції, І. Лучицький відві-
дував «Школу хартій» («Ecole des chartes») і 
«Школу вищих досліджень» («Ecole des Haute 
setudes»). Учений потоваришував з директором 
«Школи хартій» («Ecoles des chartes»), відомим 
медієвістом Кішера. Крім Кішера, сильне та гли-
боке враження справив на нього Поль Мейєр, 
насамперед, його вкрай оригінальне формулю-
вання політичної думки. Зблизився І. Лучицький 
і з Габріелем Моно, зятем Герцена, керівником 
семінарії в «Школі вищих досліджень» («Ecole 
des Haute setudes»). У Моно познайомився з нау-
ковцями, дослідниками історії Франції Артюром 
Жірі і Огюстом Моліньє, які незабаром стали для 
вченого найближчими друзями, допомагали у 
роботі, підтримували у всьому, ділилися своїми 
думками та знаннями [3, с. 52].  

У 1874 р. відбулися певні зміни у житті 
І. Лучицького: наприкінці літа цього ж року його 
було затверджено доцентом на кафедрі загальної 
історії в Києві [1, с. 376]. У 1877 р. І. Лучицький 
удостоєний ступеня доктора загальної історії  
С.-Петербурзького університету [1, с. 376], а ще ра-
ніше окремим томом вийшли документи [16, с. 53].  

У травні 1875 р. І. Лучицький пережив ва-
жливу подію у своєму житті – одруження з яск-
равою, освіченою жінкою Марією Вікторівною 
Требінською [17, с. 268]. У 1877 р. у них народив-
ся син – Володимир, а у 1880 р. донька – Ольга, а 
згодом син Микола [18, с. 302, 313]. 
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Марія Вікторівна Лучицька 
(дружина Івана Лучицького) 

 

 
Володимир Іванович Лучицький 

(син Івана Лучицького) 

 
Майже одразу після присвоєння ступеня 

доктора наук, у 1877 р. І. Лучицький був обраний 
екстраординарним професором Київського уні-
верситету Св. Володимира. Тепер ученому дово-
дилося діяти на більш широкій арені, аніж до 
цього часу, а зокрема в якості члена ради. У Київ-
ському університеті Св. Володимира професор 
читав лекції з «Нової історії» по 4 години на ти-
ждень. Паралельно цей же предмет читав і на 
Вищих жіночих курсах. З 1879 р. І. Лучицького 
обрано повітовим і губернським гласним від Зо-
лотоніського повіту Полтавської губернії та по-
чесним мировим суддею. У 1882 р. став кавале-
ром ордена Св. Станіслава 3 ступеня [1, с. 376].  

Педагогічну діяльність учений тісно 
пов’язував із благодійною діяльністю, був членом 
багатьох товариств. Так, ще у 1859 р. у Петербур-
зі створили «Товариство для допомоги нужден-
ним літераторам та вченим». Товариство почало 
існувати за рахунок щорічних пожертвувань від 
Імператора, осіб Імператорського двору, Мініс-
терства народної освіти, а також пожертвувань та 
доходів від влаштованих Комітетом товариства 
публічних лекцій, літературних читань, вистав і 
концертів, що давало змогу товариству надавати 
допомогу тим літераторам і вченим, які цього 
потребували, у вигляді  довічних пенсій, разової 
допомоги, допомоги на виховання дітей. А вже з 
1884 р. І. Лучицького обрано членом товариства. 
Вчений постійно сплачував членські внески та 
брав активну участь у читанні публічних лекцій 

[16, с. 59].  
У 1901 р. І. Лучицького призначили депута-

том від Київського університету Св. Володимира 
для участі у святкуванні 450-річного ювілею анг-
лійського університету в м. Глазго [15, с. 4], і в 
цьому ж році І. Лучицький отримав диплом по-
чесного доктора університету Глазго [16, с. 60].  

У 1906 р. у Києві обмірковувалося питання 
про заснування українського наукового товарис-
тва. І вже у цьому році Статут товариства був пі-
дписаний громадівцями, серед яких був 
І. Лучицький [13, с. 223]. Адже на початку  
60-х рр. ліберально-демократична еліта Києва, 
Одеси, Полтави й Чернігова почала гуртуватися 
в самодіяльні напівлегальні об’єднання – так 
звані «громади». Саме у середині 70-х рр., до Ки-
ївської громади входив і Іван Васильович Лучи-
цький, який був досить активним її діячем. 

У цей час І. Лучицький співпрацював із ба-
гатьма періодичними виданнями («Киевская 
старина», «Юридический вестник», «Устой», 
«Киевское слово», «Громадська думка») та був 
редактором деяких з них. 

Дбав учений і про шкільну освіту. Будучи 
у 80-х рр. XIX ст. попечителем Троїцького почат-
кового народного училища, неодноразово вима-
гав кошти із управи на утримання закладу [23, 
арк. 1]. У спогадах донька О. Лучицька писала: 
«Іван Васильович був одним із засновників това-
риства грамотності в Києві і проявляв завжди 
невтомну енергію, ініціативу й ентузіазм у справі 
найкращої організації навчання грамоти, плану-
вання лекцій і театральних вистав за доступними 
цінами. Він був редактором газети «Киевские 
отклики» і постійно писав статті на актуальні 
життєві питання» [18, с. 355].  

Саме викладачі, інтелігенція займалися ак-
тивною просвітницькою діяльністю. Працюючи 
викладачем та займаючись просвітницькою дія-
льністю, І. Лучицький переслідував лише одну 
мету – формування національної свідомості 
українського народу. 

Ще 1875 р. вченого обрали гласним Золо-
тоніського повітового земства, а у 1876 р. гласним 
Полтавського губернського земства. І з того часу 
до останніх днів він їздив кожне літо на засідання 
Земства [18, с. 296]. З цього приводу дослідниця 
П. Сохань зазначила: «Будучи гласним Золотоні-
ського повітового і Полтавського губернського 
земств, І. Лучицький відстоював інтереси селян, 
сприяв налагодженню шкільної освіти, приділяв 
увагу створенню земських шкіл. Він виступав за 
проведення судочинства і викладання у школі 
українською мовою» [18, с. 7]. 

У своїй книзі «Владимир Иванович Лучиц-
кий 1877–1949» В. Онопрієнко так характеризує 
політичну діяльність ученого: «…І. Лучицький 
був гласним міської думи в Києві. Коли почалася 
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відома весна 1904 р., він зайнявся агітаційною 
діяльністю на користь конституційно-
демократичних ідей: редагував у Києві газети 
«Киевские отклики» і «Свобода и право», був 
членом відомих земських з’їздів, брав участь у 
професорській Академічній раді, був одним із 
засновників партії народної свободи, але ні в пе-
ршу, ні в другу думу І. Лучицькому потрапити 
не вдалося через створені штучні перешкоди у 
вигляді судового переслідування одного із реда-
гованих ним органів…» [11, с. 26].  

Дослідниця О. Новікова наголосила, що: 
«Учений відстоював інтереси багатьох соціально 
незахищених верств населення, опікувався неза-
можними студентами, робітниками, дітьми хво-
рих працівників. Так, у 1905 р. професор підтри-
мував революційно налаштованих студентів, як 
конституційний демократ виступав за демокра-
тичний устрій країни та проти єврейських пог-
ромів у Ніжині та Києві» [18, с. 10].  

У 1907–1912 рр. його було обрано депута-
том до III російської Державної думи від Києва, з 
огляду на його членство у Конституційно-
демократичній партії. Саме на засіданнях у Дер-
жавній думі І. Лучицький активно виступав та 
відстоював питання про створення українських 
шкіл, введення української мови в судах на Укра-
їні, про що, зокрема, говорив у виступі в Держа-
вній думі 4 грудня 1909 р. [19, арк. 1–3]. Також він 
виступав і за українізацію шкіл та патріотично 
відстоював права всього українського народу [19, 
арк. 2].  

29 грудня 1909 р. Імператорська Академія 
Наук нагородила І. Лучицького золотою рецен-
зентською медаллю на основі § ІІ «Правил про 
премії імені М. М. Ахматова» за зроблену ним 
рецензію на працю О. Ону «Выборы 1789 г. во 
Франции и наказы третьего сословия с точки 
зрения их соответствия истинному настроению 
страны. Часть І. Опыту становления метода исс-
ледования и критика наказов как исторического 
источника», (С.-Петербург, 1908 р.). Ахматовську 
премію отримували за кращі наукові праці, яка 
була встановлена на честь таємного радника 
М. М. Ахматова, який заповів свій капітал Ака-
демії наук [22, арк. 2].  

У 1913 р., за пропозицією Е. Грімма та 
М. Кареєва, І. Лучицького обрано Почесним чле-
ном Петербурзького університету [16, с. 60].  
У цьому ж 1913 р., як зазначено у газеті «Речь», 
колишній член ІІ Державної думи, професор 
І. Лучицький удостоєний французькою Академі-
єю моральних і політичних наук (Academie des 
sciences morales et politiques) премії імені Одіфре 
(Auditfret) за роботу про французьке селянство в 
епоху революції. 

У 1917 р. у зв’язку з погіршенням здоров’я 
поїхав до себе на хутір Каврай Полтавської губе-

рнії. Тут 22 серпня 1918 р. помер.  
Громадська, благодійна та соціальна дія-

льність Івана Лучицького була незмінно спрямо-
вана на утвердження демократії та підвищення 
соціального, культурного рівня життя народу. 
Нове звернення до особистості ученого дозволяє 
розширити уявлення про нього. 

Тому аналіз соціально-педагогічних погля-
дів І. Лучицького свідчить, що постановка і ви-
рішення проблем освіти і виховання дітей та мо-
лоді педагогом відбувалися під впливом супере-
чливої суспільно-політичної ситуації в Україні 
другої половини ХІХ – на початку ХХ ст.  

Творча спадщина І. Лучицького, багата на 
цінні педагогічні ідеї з широкого кола проблем 
педагогічної науки, була важливим чинником 
освітнього відродження у складних умовах соці-
ально-економічного та громадського життя 
України того періоду. Вчений дбав про постійне 
підвищення якості освіти, розширення її змісту, 
введення нових навчальних предметів, зокрема, 
курсів з історії країн Західної Європи; підвищен-
ня якості фахової підготовки викладачів на осно-
ві конкуренції знань і вмінь. 

Як гідний приклад для наслідування, 
І. Лучицький сам володів яскравими дидактич-
ними, академічними, перцептивними, мовними, 
організаторськими та комунікативними здібнос-
тями. Це дало змогу вченому виховати цілу  
когорту учнів, зокрема, С. Глаголеву-Даніні, 
Є. Ківлицького, М. Молчановського, В. Мякотіна, 
Д. Петрушевського, В. Піскорського, Є. Тарле, які 
перейняли його педагогічний хист та дослідни-
цький нахил, а в подальшому стали видатними 
діячами освіти, науки та блискучими істориками. 

Дбав вчений про видання підручників та 
періодики присвячених українському питанню. 
Яскравим свідченням чого є те, що за період з 
1882 до 1902 р. І. Лучицький надрукував 32 статті 
і документальні публікації з історії України, в 
основному з аграрних, та общинних питань. А 
праці, присвячені іспанській общині, які він по-
чав писати з часів поїздки в Іспанію у 1882 р., і 
статті про українські общини виходили парале-
льно [17, с. 269–270]. 

Так, у 1889 р. І. Лучицький надрукував у 
«Юридическом вестнике» статтю «Крестьянское 
землевладение в Суражском уезде Черниговской 
губернии в 1767 и 1882 гг.». У 1892 р. В. Науменко 
опублікував «Киевский Сборник в пользу  
пострадавших от неурожая» за редакцією 
І. Лучицького [9, с. 130–139]. 

У 1895 р. учений надрукував ряд своїх 
праць, а саме: «Проповедник религиозной тер-
пимости в XVI в.» (Москва, 1895), «По поводу од-
ной исторической легенды» (у збірнику для не-
достатніх студентів Київського університету 
Св. Володимира, СПБ, 1895 р.), «Крестьяне и кре-
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стьянский вопрос в Западной Европе» (в «Энци-
клопедическом словаре Брокгауза») [10, с. 18].  

У 1896 р. М. Василенко дав характеристику 
статті В. Мякотіна «Крестьянское землевладение 
в Полтавском уезде в 1767 году» (Збірник для не-
заможних студентів університету Св. Володимира 
за редакцією М. Кареєва та І. Лучицького),  
яку подав у журналі «Киевская старина»  
[8, с. 107–121]. 

У 1901 р. учений публікує кілька своїх 
праць, а саме «Из недавнего прошлого (Очерк из 
истории крепостного права в Малороссии ХІХ в.» 
(Київ, 1901), «Документы для истории землевла-
дения и финансов в Малороссии» (в «Чтениях 
исторического общества Нестора Летописца», 
1901), «Тюрго» (в «Энциклопедическом словаре 
Брокгауза», 1901) [12, с. 38].  

За 50 років власної  наукової діяльності, 
вчений видав понад сто досліджень і розвідок, не 
рахуючи невеликих статей і нотаток [5, с. 6].  

Отже, різнопланова діяльність І. Лучицького 
була співзвучна з його соціально-виховними пог-
лядами, адже протягом всього свого життя вче-
ний намагався піднести соціальний рівень життя 
українського народу через удосконалення освіт-
ньої справи; обґрунтування і поширення ідеї ви-
няткового значення освіти для розвитку суспіль-
ства. Також і внесок І. Лучицького у розвиток пе-
ріодики був неоціненний, адже на шпальтах 
провідних тогочасних видань друкував статті 
різнобічного характеру. Насамперед, статті, при-
свячені українському питанню (мови, школи, 
території, національної самобутності, економіки) 
та історії Європи, що є неодмінним компонентом 
у соціально-виховному потенціалі власного  
народу. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх 
аспектів означеної проблеми. Подальшого ви-
вчення потребують такі питання, як викорис-
тання досвіду І. Лучицького в галузі соціального 
виховання на сучасному етапі.  
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