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ЖИТТЯ ЗАДЛЯ ПРОСВІТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

Ми живемо у складну, суперечливу, але водночас і щасливу добу, коли, 
вільні від ідеологічного тиску можемо підійти до глибокого наукового 
аналізу нашого минулого, відкрити призабуті сторінки історії, об’єктивно 
оцінити тих, хто стояв біля витоків розбудови національної культури. Без 
цього неможливий її розвиток сьогодні. Тож маємо згадати тих, хто 
присвятив життя цій нелегкій справі. Серед них багато призабутих імен, а то 
й зовсім не знаних широким загалом. Є й відомі особистості, зокрема 
Т.Шевченко, М.Драгоманов та ін. Проте навіть вони постають нині перед 
нами у новому вигляді, розкриваються з нових позицій. 

Кращі представники української інтелігенції добре усвідомлювали, що 
доля народу залежить від збереження національної самобутності. Остання ж 
виражається в особливостях мови, звичаїв, культури. Український народ 
повинен розмовляти своєю рідною мовою, навчати дітей в українських 
школах, мати свою літературу, пресу. Цим питанням приділяли величезну, 
якщо не основну, увагу Громади, що виникли в Україні в 60-х - 80-х роках 
XIX століття. Видавничу діяльність громадівці розглядали як головну свою 
справу. 

У жовтні 1859 р. з ініціативи студентів Київського університету і за 
підтримки попечителя Київської учбової округи М.Пирогова відкрилася 
перша недільна школа. Протягом двох років їх в Україні стало вже 68. 

Намагання запровадити в школах українську мову могло б залишитися 
нереалізованим через відсутність підручників і книжок рідною мовою. Вихід 
знайшли у використанні в навчальному процесі “Граматки” П.Куліша, 
“Букваря южнорусского” і творів Т.Шевченка. “Тепер тільки про те вже 
треба дбати, – зазначав у вступному слові до другого видання своєї 
“Граматки” П.Куліш, – щоб хлопчиків і дівчаток своєю рідною мовою до 
розуму доводити, і щоб дитина, вивчившись письменства, од своїх людей не 
одвикала і на добро своїй громаді до розуму доходила” (Цит.за: Кирпач А. 
“Граматка” П.Куліша – один з перших україномовних підручників XIX ст. // 
Початкова школа. – 1999. – № 4. – С.58). 

Ці два підручники відіграли величезну роль в освітній діяльності 
громадівців. Як зазначав журнал “Основа” щодо “Граматки”, вона написана 
“превосходным языком” і має “замечательные статьи”. Надзвичайно 
популярним серед учнів і вчителів недільних шкіл був “Букварь 
Южнорусский”. Автор за власні кошти відправляв його до Києва, Полтави, 
Харкова. Зокрема у листі до М.Чалого, що виконував тоді обов’язки 
директора 2-ї Київської гімназії і опікувався недільними школами, Тарас 
Григорович на початку січня 1861 р. писав: “Посылаю вам на показ 10 
экземпляров моего Букваря, а из конторы, транспорта вы получите 1000 
экземпляров. Добре було б, якби можна распускать його по уездных та по 



сельских школах”. А гроші, виторговані за Буквар поет пропонував віднести 
на користь недільних шкіл (Потоцький II. Буквар Шевченка Записки 
історико-філологічного відділу Української Академії Наук. - 1927. - № 13. - 
С.145-146). 

Крім “Букваря” Т. Шевченко надсилав недільним школам і свого 
“Кобзаря”. Так, 11 серпня 1860 р. він писав М.Чалому: “Убедительнейше 
прошу вас получить (с почты) 50 зкземпляров моего Кобзаря и по вашему 
усмотрению передать помянутые 50 экземиляров одному из книжных 
торговцев, а вырученные деньги отдайте в кассу Киевских воскресных школ” 
(Шевченко Т. Ювілейне видання АН УРСР. - К.: Наукова,думка, 1964. - Т.6. 
- С.277-278). Цим, звичайно, поет не обмежився. Надсилав ще й ще 
“Кобзарі”  і до Києва,  і до Харкова,  і до інших міст України,  за що вчителі 
недільних шкіл були йому безмежно вдячні. 

Та ні “Граматка” П.Куліша, ні “Буквар Южнорусский” Т.Шевченка не 
могли задовольнити попиту недільних шкіл на українські підручники. 
Прагнучи до освіти народу, громадівці на чолі з В.Антоновичем розпочали 
підготовку циклу підручників для початкового навчання. Це мали бути: 
азбука для початкового навчання; хрестоматія, складена з уривків творів 
українських письменників, поетичних і прозових, для вдосконалення в 
читанні; малоросійська граматика; арифметика; географія загальна, коротка, 
з дещо більш докладною слов’янською; історія загальна; історія Малої Росії; 
історія біблейська обох завітів (див.: Левицький Ор. Сторінка з життя 
Володимира Антоновича // Літературно-Науковий Вісник. - 1913. - № 4. - 
С.20-21). 

Про роботу над складанням підручників писав у своїх спогадах і 
громадівець М.Старицький, який входив до складу групи з написання 
граматики і синтаксису української мови. Молоді люди - члени групи по 5-6 
осіб збиралися по черзі то в одного, то в іншого товариша і працювали з 
великим натхненням. 

У 1861 р. в Полтаві було видано “Азбуку по методе Золотова для 
южнорусского края”, ЯКУ підготував учитель-громадівець О.Стронін, а в 
Москві - “Українську граматику” І. Деркача. Автор останньої епіграфом до 
підручника узяв слова Т. Шевченка: 

Не цурайтесь того слова. 
Що мати співала, як малого сповивала. 
З малим розмовляла. 

Одночасно з’являються “Українська граматика” І.Драгана (1861) і 
“Українська абетка” М.Гатцука (1861), а в 1862 - “Граматика задля 
українського народу” Л.Ященка.  

Проте громадівці і всі зацікавлені особи усвідомлювали, що цього 
замало. Неписьменних, дійсно, треба навчити читання, письма, лічби. А як 
бути з тими, хто хоче більш ґрунтовних знань? Їм потрібні й відповідні 
підручники, звичайно, українською мовою, про що О.Кониський писав до 
Петербурзького Комітету грамотності. Полтавці Пильчиков, Лобода, 



Оболонський, Косов, Кулик, Куров звернулися туди ж з проханням вказати 
їм популярні підручники для перекладу українською мовою з таких 
предметів: 

“а) краткая, по хороню изложенная Св. история ветхого и нового завета; 
 б) сочинения, относящиеся до народного здравия; 
 в) сочинения, излагающие нравственные и обществснные истины; 
 г) популярная ветеринария, преимущественно рогатого скота; 
 д) сочинения по хлебопашеству, разведению табаку, красильных, 

маслянистых и волокпистых растений: 
 е) сочинения по сельским ремеслам” (Запара Дмитрий. Письмо в 

“Основу” // Основа. - 1862. - № 10. - С.4). 
Петербурзькі громадівці висловили свій сумнів щодо того, чи зможе 

допомогти в цій справі Комітет. Як писав В.Бєлозерський, треба не 
перекладати російські або іноземні книжки українською мовою, а 
створювати власні. У малоросійському суспільстві є люди, які володіють 
глибокими знаннями рідного слова, ознайомлені з різними науками. 
Знайдуться і кошти (див.: Житецький П. Листування Костомарова з 
харківськими громадівцями про видання народних книжок // Україна. - 1925. 
- № 3. - С.69). 

Про це ж писав і М.Костомаров. Він закликав громадськість до 
створення підручників для просвіти українського народу. Книжки повинні 
бути написані так, щоб вони читалися, а не визубрювалися, розумілися, а не 
вдовблювалися (див.: ІР НБУ ім. В.І.Вернадського.-.ф 1. - №4087). 

По всій країні, копійчина до копійчини, збиралися кошти на видання 
підручників. Надходили вони до Петербургу на адресу М. Костомарова. У 
січні 1863 р. він зробив офіційне оголошення і з того часу постійно через 
пресу інформував громадськість про хід видавничої справи. Був визнаний 
“підходящим” підручник з математики О.Кониського. Громадівець К.Рубісов 
склав для народних шкіл “Навчальну арифметику”. Г.Стрижевський 
працював над українською граматкою. Прикладів можна наводити чимало. 

Київська Громада створила “Комітет видання популярних книг”. У 
1863р. побачила світ книжка К.Шейковського “Дещо про світ божий”. Було 
видано “Байки Л.Глібова”. Розпочалася робота над українською “Читанкою”, 
у створенні якої взяли участь М.Драгоманов, П.Левицький, І.Слєпушкін, 
В.Антонович, П. Житецький та інші. 

М.Костомаров на зібрані кошти видав “Оповідання” Опатовича, 
“Щотницю” О.Кониського. Готувалися до друку нові підручники. 

Просвітницький рух в Україні набирав усе більш масового характеру, 
що не могло не стурбувати офіційні органи. У пресі почали з’являтися статті 
про те, що український народ не має потреби в розвитку своєї мови, а тому не 
потрібні й українські підручники. І взагалі, просвіта українського народу 
рідною мовою несе з собою політичні замисли, сепаратизм, М.Костомаров 
виступив у газеті “Голос” із спростуванням таких звинувачень, назвавши 
свою статтю “Правы ли наши обвинители?”. Автор переконливо, пункт за 



пунктом, розбив усі звинувачення своїх опонентів: “Узнать, желает или не 
желает народ учиться на своем языке, можно только тога, когда издадутся на 
нем учебные пособия, будут на нем учить учителя: только тогда й обьяснится 
к чему народ окажет симпатию и антипатию... по здравому смыслу всякий 
согласится с нами, что человеку свойственно любить свои обычаи, свой образ 
жизни, а более всего свою речь, которую он усвоил с младенчества от отца и 
матери” (ІР НБУ ім. В.І.Вернадського. - ф.1. - №6670). 

М.Костомаров категорично заявляє, що шлях освіти народу обраний 
правильно, що цього давно чекала прогресивна громадськість. Проте до його 
слів ніхто не прислухався. Перемогла думка Міністра внутрішніх справ 
Валуєва про те, що хоча наміри щодо видання популярної літератури 
українською мовою гідні похвали, але уряд, з особливих міркувань, вважає за 
необхідне припинити видання, аби злочинці під виглядом науково-
популярних книжок не поширювали таких, які підбивали б люд до заколотів і 
бунтів. А після того, як редактор “Московских Ведомостей” М.Катков 
виступив з ніщивним розгромом українофільства, що безпосередньо 
пов’язане, на його переконання, з польським повстанням, Валуєв негайно 
видав розпорядження про заборону друкувати книжки “малоросійською 
мовою”. У своєму сумнозвісному циркулярі від 18 липня 1863 р. він заявляв, 
що “никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не 
может”. 

На видання літератури для народних шкіл було накладено заборону. В 
діяльності громадівців настав тяжкий період. І все ж через деякий час вони 
знову беруться до справи. Так, Київська громада своїм невеликим гуртком у 
1867 р. задумала видавати збірки української народної словесності, що 
назбиралася у них під час етнографічних дослідів. “До того ж, - писав 
М.Драгоманов, - це були майже єдині українські видання, не заборонені 
російською цензурою. Незабаром ми видали дві книжки казок та дві пісень” 
(Драгоманов М. Автобіографія // Луцький Ю. Сам про себе. Автобіографії 
видатних українців XIX ст. - Нью-Йорк, 1968. - С.123). 

У 1868 р. виходять два підручники А.Свидницького “Русская азбука. 
Руководство для учащихся” і “Русская азбука. Руководство для учителей”. 

У 70-і роки, незважаючи на Валуєвський та Емський укази, громадівці 
не припиняють своєї діяльності, вона просто набирає іншої форми. Багато 
уваги приділялось роботі над українським словником, яка мала не лише 
наукове, а й виховне значення, коли “обмірковувалися також усі пекучі події, 
питання тогочасної української тяжкої дійсності, обмірковувалися нові 
українські видання, вишукувалися способи, як переборювати все нові 
перешкоди для розвитку української літератури, як піднести українську 
культуру, яким шляхом іти в цих змаганнях” (Русова С. Мої спомини 
(рр.1861-1879) // За сто літ. - 1928. - Т.28. - Кн.2. - С.154). 

“Найпродуктивнішою, - на ДУМКУ М.Драгоманова - виявилася праця 
коло народної словесності, бо незабаром видано дві книжки казок, випуск 
музичних пісень, книжку пісень чумацьких, а також упорядковано всю 



систему видання пісень політичних або історичних, коло котрих потім 
скупилась була й праця над словником. Коли в 1870 р. був готовий план 
історичних пісень, то покладено було вибрати з них слова й видати їх як 
маленький словник з граматики (виділено нами - Н.П.)” (Драгоманов М. 
Австро-руські спомини. - Львів. 1 889. - С.37). 

Планували громадівці видати і географічний словник та словник 
власних імен. Для створення українських підручників необхідний був 
український правопис. У 1878 р. видано було наукову розвідку П.Житецького 
“Про правопис”. 

Були й інші задумки. Вирішили видати твори Т.Шевченка. Розпочалася 
підготовча робота. Завдяки зусиллям О.Русова вдалося придбати права на 
видання у братів поета. Окрім того, працювали над виданням творів І.Нечуя-
Левицького. Друкувався “Збірник українських пісень” М.Лисенка. До 
Великодніх свят планувалося видати “Байки” Л.Глібова. Готувалися до друку 
“Народные южно-русские сказки” І.Рудченка. М.Старицький працював над 
перекладами - на вересень 1872 р. була готова перша книжка “Казок 
Андерсена з коротким його життєписом”. Мав намір Михайло Петрович 
видати сербські думи, твори чеських і польських поетів українською мовою, 
а також “Робінзона Крузо”. 

Триває робота над складанням підручників. П.Житецький працює над 
українською граматкою, “елементарною і маленькою”, яку, як він зазначав, 
значно важче написати, ніж велику. 

У 1873 р. завдяки зусиллям громадівців відкрився Південно-Західний 
Відділ Російського Географічного Товариства, який “розбурхав національну 
свідомість багатьох млявих, пригнічених українців, він витворив фанатиків 
фольклору та етнографії... Наче якась ціла національна течія побігла по 
Україні разом з товстими зшитками, записаними українськими народними 
піснями та казками, з’явились перші бруньки нової національної 
свідомості”(Русова С. Мої спомини (рр. 1861-1879) // За сто літ. - 1921. - 
Т.28. - Кн.2. - С.155). 

Період діяльності Відділу був часом найвищого прояву різноманітної та 
інтенсивної легальної й нелегальної праці громадівців, у тому числі “видання 
як чільних дослідів, так і численних монографій з українознавства, так і 
численних книжок і “метеликів” (Житецький П. Останній виїзд 
М.П.Драгоманова за кордон // Україна. - 1926. - № 2-3. - С.ЗО). Серед 
популярних книжок-метеликів для народу - “Унія і Петро Могила”, “Перші 
Київські князі”, “Гагари і Литва на Україні” І. Нечуя-Левицького. “Розмова 
про небо та землю” і “Розмова про земні сили” О. Іванова, “Ліки своєрідні”, 
“Про холеру”, “Про хвороби і як їм запобігти” С.Носа., “Про звірів” Ф.Вовка, 
“Як тепер відбуватиметься воєнна служба” М.Троцького, “Дітські пісні, 
казки і загадки” М.Лободовського, “Що ґрунт і які бувають ґрунти” 
М.Горбунова, “Про кари, до яких присуджують мирові судді” О.Кониського, 
М. Старицького та П. Чубинського. 



На початку 1875 р. Громада вирішила видати “Кобзаря” Т.Шевченка у 
двох томах. У першому планувалося вмістити вірші, дозволені цензурою, а в 
другому - ті, що підлягають забороні, але були дуже цінні для повнішого 
розуміння творчості великого поета. Оскільки в Росії зробити це було 
неможливо, зрушити справу з місця доручили О.Русову - людині надійній, 
відповідальній, яка користувалася великим авторитетом серед громадівців. Із 
дорученням Олександр Олександрович успішно впорався, і в 1876 р. у Празі 
друкування “Кобзаря” було завершено. 

Протягом першої половини 70-х років було також видруковано 
фундаментальну фольклорно-етнографічну працю в семи томах “Труды 
этнографическо-статистической экспедиции в западнорусский край”, 
фольклорні збірки “Народные южно-русские сказки” І.Рудченка у двох 
томах. “Исторические песни малоруського народа” В.Антоновича і 
М.Драгоманова. “Сборник песен географического общества”, “Сборник 
песен буковинского народа” О.Лоначевського, “Малорусские предания и 
рассказы” М.Драгоманова та ін. Видаються музичні твори і записи (Збірки 
пісень М. Лисенка. музична комедія М.Старицького “Різдвяна ніч”, опера 
В.Александрова “За Неман іду”). Збірки українського фольклору виходять у 
Петербурзі та Москві. 

Стараннями членів Київської громади друкуються оригінальні художні 
твори (І. Котляревського, Т.Шевченка, І.Нечуя-Левицького, П. Гулака-
Артемовського тощо), а також переклади. зокрема переклад “Тараса Бульби” 
М.Гоголя, здійснений М.Лободою. 

Усі ці видання - фольклорні й белетристичні,  як за своїм змістом,  так і 
за напрямом виражали загальнодемократичні тенденції, деякі безпосередньо 
відгукувалися на визвольний рух, як, наприклад, “Сербські народні думи і 
пісні”. Красномовним є підпис на обкладинці: “Чиста виручка на користь 
братів-слов’ян”. 

Отже, видавнича діяльність громадівців була надзвичайно плідною. 
Їхніми зусиллями народ отримав дійсно українську книжку, якісний 
підручник, дістав змогу ознайомитися з перекладною літературою. Усе це 
великою мірою слугувало пробудженню національної самосвідомості. Так 
закладалися камінчики у величну споруду майбутніх визвольних змагань. 

Кожен народ має свої національні святині і своїх героїв. У його історії 
є звершення і героїчні сторінки, які становлять підґрунтя національної 
гордості. Пам’ятаймо ж про це! 
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