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Український Радянський енциклопедичний словник 1968 року видання у 
кращих традиціях радянських часів про Олександра Олександровича Русова 
пише: “Український земський статистик, фольклорист, етнограф і 
громадський діяч...” І все. Чи не замало про таку непересічну особистість? 
Нині, в епоху духовного відродження нації, ми просто не маємо права 
залишити поза увагою людину великої душі, кришталевої чистоти, гарячого 
патріота України, хоча й росіянина за походженням, який зробив для своєї 
Батьківщини скільки, що вистачило б не на одне людське життя. 

Про Олександра Pyсoвa можна писати ще і ще, відкриваючи щораз нові 
грані його таланту. Він надзвичайно багато працював як активний член 
Громади. Ще до вступу в організацію на пропозицію М.Драгоманова брав 
участь у складанні збірки українських пісень і дум з історичними 
коментарями до них. Велика відповідальність, серйозність і неабиякий хист 
до наукової праці, мабуть, і стали, як сам він пізніше зазначав, приводом для 
вступу “в число Громадян” у 1870 році. Подиву вартий той величезний обсяг 
роботи, що його зуміли реалізувати громадівці лише протягом першої 
половини 70-х років Підготовка і видання історичних пісень 
М.Драгомановим і В.Антоновичем, казок і чумацьких пісень, зібраних 
І.Рудченком, мелодій українських пісень, записаних і аранжованих 
М.Лисенком; організація недільних шкіл; широка просвітницька діяльність. 
Та чи не головною справою стала мабуть і робота над укладанням 
українського словника, що мала не лише наукове, а й виховне значення, коли 
“обмірковувались також усі пекучі події, питання тогочасної української 
тяжкої дійсності, обмірковувалися нові українські віщання, 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). 

Усе це, а також багато іншого було лише підготовчим етапом до тієї 
інтенсивної діяльності, яка розпочалася пізніше. Щоб об’єднати розрізнені 
сили і спрямувати їх у відповідне русло, київські громадівці вирішили 
організувати офіційне товариство як відділ Імператорського Російського 
Географічного товариства. Одним із 27 його засновників був О.Русов. Ним 
підписані перший протокол засідання і всі наступні протягом 1873 р. Уже на 
другому засіданні присутні ознайомилися з підготовленою О.Русовим і 
П.Чубинським короткою програмою для збирання статистичних та 
етнографічних матеріалів, яку пізніше змінила більш містка і змістовна. 
Створена Олександром Олександровичем “Програма для збирання 
етнографічних і статистичних даних” стала його першою друкованою 



працею. 
Куди б у подальші роки не закидала його доля, він залишався 

громадівцем. Працюючи статистиком у Чернігівській, Полтавській губерніях, 
Херсонському, Ніжинському земствах тощо, оселившись врешті-решт у 
Києві, продовжував збирати фольклорні матеріали, поринав у громадські 
проблеми. Навколо Русових завжди гуртувалася передова інтелігенція, 
вирувало культурне життя... Наприклад, з ініціативи Олександра 
Олександровича та його колег у Чернігові було створено громадську 
бібліотеку, яка проіснувала більше 10 років. 

Особливо турбували Олександра Олександровича, причому протягом 
усього свідомого життя, проблеми культурного та освітнього розвитку нації. 
Він багато думав над тим, як вийти з убожества матеріального, 
інтелектуального і морального, яке так пригнічувало українців. Врешті-решт 
прийшов до найболючішого питання − про необхідність розвитку мови. 
Йому здається безглуздим заборона вживання української мови царським 
урядом, який боїться, “якби ми не подумали емансіпіруватися із його 
медвежих обіймів і не відділились під Турка або Перса /цит. за: Дучинський 
А. Матеріали до життєпису Ол.Ол.Русова //Інститут рукописів ЦНБ НАН 
України. − Ф. Х, 14719, арк.6/. З гіркотою автор запитує: “Невже це безглуздя 
страху малоруського сепаратизму буде продовжуватися без кінця? Невже не 
знайдеться серед вищих урядових кіл людей зі здоровим глуздом, які б 
визнали наше право на мову за таке природне право, як право на повітря 
яким ми дихаємо” (там же, арк.7). 

Завдяки своїй енергійній та активній натурі Олександр Олександрович 
встигав робити надзвичайно багато і якісно. Захоплений музикою, брав 
участь в організації музичних вітальних вечорів. Був непоганим актором, 
разом з друзями-однодумцями готував вистави українською мовою, які 
спочатку мали характер домашніх, проте чим далі інтерес до них зростав. 
Наприклад, після успішної постановки на домашній сцені “Різдвяної ночі”, 
переробленої М.Старицьким на оперу, почали клопотатися про те, щоб 
поставити її в Київському міському театрі Розпочалася підготовча робота. 
М.Старицький розробив усі дії на 4 акти в 5 картинах, а М.Лисенко 
оркестрував, додавши ще кілька музичних сцен. Олександр Олександрович 
виконував партію Вакули. 

Вистава відбулася на різдвяні свята 1874 і мала великий успіх. 
В.Науменко згадував: “Ми добре пам’ятаємо той бадьорий настрій, який 
панував у театрі під час усіх чотирьох виступів, що кожного разу давали 
повний збір. Добре пам’ятаємо ми і те, що дні ці були ніби українським 
святом у Києві, хоча вже досить однозначно лунало злісне шипіння в таборі 
противників українства” (Науменко В. Александр Александрович Русов и его 
общественная и литературно-научная работа на Украине и для Украины 
//Украинская жизнь. −№ 1. - С.46).  

Принагідне варто сказати, що О.Русов нерідко виступав як професійний 
музичний критик, як філософ-просвітитель. Його роздуми про вплив 
мистецтва на людину, про значення музики в житті особистості і сьогодні 



викликають надзвичайний інтерес. Цікавою видається теза про 
співвідношення музики і науки: “Як у наукових математичних міркуваннях: 
вимагається насамперед ясність тієї тези, заради доказу якої вони 
здійснюються, так і в художніх образах, що є наслідком технічної роботи в 
галузі того чи іншого мистецтва, необхідна також ясність основної думки 
духовника...” (Русов А. Несколько слов о значении трудов и творчества 
Н.В.Лысенко для малорусского народа //Киевская старина. − І903. − №  10-
12. − 0.488). Проте є і відмінності: “Обдарований більшою вченістю 
сприйняття, більшою виразністю засобів виконанння задуманих образів, 
художник має ту перевагу перед ученим, що він може звертатися до 
аудиторії, яка не пройшла курсу наук, тоді як викладати теорії ймовірностей 
людям, які не знають арифметики і алгебри, − не можна" (там же, с.516). 

Одночасно з науковою, організаторською та аматорською діяльністю 
О.Русов займався і педагогічною. Остання забирала чимало часу. 

Крім основних своїх обов’язків у гімназії, він не уникав і громадських 
доручень, зокрема секретаря педагогічної ради, а також завідувача 
учнівською бібліотекою на громадських засадах. Його уроки відзначалися 
творчістю, глибоким знанням предмета, умінням збудити учнів інтерес до 
навчання. Про викладацькі здібності Олександра Олександровича ширилися 
чутки серед педагогічної громадськості Києва. І коли в університеті 
Св.Володимира постало питання про залучення до роботи в цьому 
навчальному закладі здібної молоді, то на одному із засідань вченої ради 
було названо імена двох колишніх студентів - Русова і Житецького. 

Цим планам не судилося здійснитися. О.Русов продовжував працювати в 
гімназії. Авторитет його серед учителів та учнів був незаперечним. 
Незважаючи на лагідну вдачу і доброту, він міг бути і вимогливим, і 
принциповим. Для нього не існувало компромісів. Коли педагогічна рада 
несправедливо ухвалила виключити з гімназії одного учня, Олександр 
Олександрович відмовився підписати протокол. Директор “загрозив 
учителю-українофілу демісією і Русов прийняв виклик, покинувши ту 
службу, на якій він дуже високо стояв завдяки своїм знанням, але яка була 
йому огидна тою неправдою та компромісами, що їх вимагала” (Русова С. 
Мої спомини (рр. 1861-1879. − С.157). 

Зрозумівши, що в педагогіці він не зможе реалізувати себе, Олександр 
Олександрович віддається науці, зокрема дослідженню і розв’язанню 
проблем слов’янознавства. На жаль, і цим планам не вдалося реалізуватися. 
Перешкодою, на думку В.Науменка, стала відсутність у Києві “потрібних 
умов: ні професора-керівника, ні книг, ні навіть групи осіб, які були б 
носіями ідеї слов’янської взаємності, а не того слов’янства, представники 
якого були члени слов’янського благодійного товариства в Києві... З його 
талантом, з його наполегливістю можна було б усе перемогти, і якщо він не 
переміг славістики, то тільки тому, що не було тоді в цьому рухові належного 
захоплюючого начала” (Науменко В. Александр Александрович Русов и его 
общественная и литературно-научная работа на Украине и для Украины. − 
С.44). Були ще, звичайно, й інші причини, зокрема й сімейні обставини, на 



які ця надзвичайно добра, делікатна і порядна людина не могла не зважати. 
У 1874 р. О.Русов їде до Петербурга, де багато працює в публічній 

бібліотеці, веде активну дослідницьку роботу. Непросте матеріальне 
становище спонукає до приватних лекцій. Думками він весь час у Києві, де 
“молодий, живий настрій думок, розворушених реформами 60-х років, не був 
ще тоді приголомшений пізнішими реформами 80-х років” (Русов О. 
Спомини про пражське видання “Кобзаря” //Україна. − 1907. − № 1-3. − 
С.125). 

У Петербурзі Олександр Русов одружився з Софією Ліндфоре. 
Ще в 1873 р. Громада доручила Олександрові Олександровичу поїхати в 

Звенигородський повіт і переговорити з братами Тараса Шевченка про 
придбання у них права на видання творів Кобзаря. Поїздка увінчалася 
успіхом. Русов привіз старшого брата до Києва, де з ним уклали відповідну 
угоду і здійснили купчу операцію. Навесні 1875 р. до Петербурга приїхав 
спеціальний посланець з Києва, від Старої Громади Ф.Вовк. Він привіз 
О.Русову підготовлені до видання твори Т.Шевченка і водночас передав 
громадівське доручення: терміново виїхати за кордон і видрукувати 
“Кобзар”, оскільки російська цензура не дозволяла цього робити на місці. 
“Кобзар” мав складатися з двох томів. У першому планувалося вмістити 
вірші, пропущені цензурою в Росії, а в другому − всі ті, що безумовно 
підлягають забороні, але дуже цінні для повного розуміння творчості 
великого поета. Той факт, що така відповідальна справа, як видання 
“Кобзаря” за кордоном, була доручена Русову, а не кому-небудь іншому, 
говорить про великий авторитет останнього серед громадівців як людини 
надійної та відповідальної. 

Русови з радістю прийняли доручення. Тим більш, що Олександр 
Олександрович давно вже хотів послухати курс порівняльної граматики 
слов’янських мов у знаменитого словацького мовознавця, професора 
М.Гаттала, адже він був насамперед лінгвістом і славістом і мріяв про шлях 
ученого. Подружжя зупинилося в Празі − місті, на думку Олександра 
Олександровича, найбільш сприятливому для видання “Кобзаря” а також для 
наукової праці зі слов’янознавства. Це був час найвищого піднесення 
національної боротьби чехів, коли вся чеська інтелігенція поділялася на два 
табори, коли чеський університет уже відкрив кілька кафедр з чеською 
викладовою мовою, коли гріш по грошу збиралася сума на будівництво 
національного театру, коли серед чеського жіноцтва лунала слава Кароліни 
Свєтлої та Божени Немцової (див.: Русова С. Мої спомини (рр.1861-1879) − 
С.159). 

Такі настрої прогресивної чеської Інтелігенції імпонували І.Русову. Він 
швидко зійшовся з товариством младочехів і перейнявся їхніми проблемами, 
радів разом з ними кожній їхній перемозі, кожному завоюванню національної 
культури і висловлював обурення “проти пасивного опору з нехтуванням 
ворога-системи, якої трималася партія старочехів” (там же, с.160). 

Завдяки своєму особливому вмінню викликати прихильність до себе та 
відповідним рекомендаціям О.Русов досить швидко налагодив у Празі справу 



з виданням “Кобзаря”. У ході роботи впорядковував матеріали, привезені 
Ф.Вовком, сам правив коректуру і вичитував рукопис Крім того, за 
дорученням Громади мав ще додати до видання спогади сучасників 
Т.Шевченка, таких, як М.Костомаров, І.Тургенєв, Я.Полонський, 
К.Михальченко та ін. Частину цих спогадів зібрав раніше. “Ще не 
від’їжджаючи з Петербурга, − згадував він пізніше, − заходився я писати 
листи до багатьох людей, які знали Шевченка за його життя, щоб вони мені 
написали свої спомини про його або свої думки про характер його поезії” 
(Русов О. Спомини про пражське видання “Кобзаря”. − С.128). У Празі 
продовжував листування і збирав спогади. До І.Тургенєва, який на той час 
перебував у Карлсбаді, їздив сам. Особливо багато клопоту Олександрові 
Олександровичу завдала робота над українським правописом, який тоді лише 
формувався. 

Про копітку працю О.Русова як мовознавця і лінгвіста над виданням 
“Кобзаря” свідчить його тогочасне листування з громадівцями-
мовознавцями. Так, у листі до П.Житецького від 21.08.1875 р. він пише: 
“Спасибі Вам, дорогий Павло Гнатовичу, за відгук Вашої фонетичеської 
душі. Але не полишу я її ще у спокої, поки не витягну з неї ще деяких 
відгуків” (Інститут рукописів ЦНБ НІН України. − Ф.І, № 48789). Далі 
ставить цілу низку правописних запитань. Тож празьке видання “Кобзаря” 
може бути цікавим і для істориків мови як один із зразків формування 
українського правопису. 

Під час свого перебування у Празі О.Русов цікавився постановкою 
освітньої справи у чехів. Так, він здійснив екскурсію до Коконош, щоб 
познайомитися з інтелігенцією, яка дуже прихильно ставилася до української 
ідеї і завзято вела боротьбу за національну волю свого народу. Особливу 
заздрість викликав у Олександра Олександровича стан справ у освіті. Навіть 
у найглухіших гірських селах функціонували чеські школи, що “свідчить про 
зусилля національних борців, які перемагали німецький гніт і ширили 
національну освіту серед чеського народу” (Русова С. Мої спомини (рр. 1861-
1879). − С. 160). 

Навесні 1876 р. було закінчено друкування “Кобзаря”. Тепер постала 
нова проблема: як доставити його в Україну. Хоча перший том складався з 
дозволених російською цензурою творів, надії на легальне перевезення не 
було, оскільки саме в цей час видано сумнозвісний Емський указ, яким 
заборонялося поширення будь-якої літературної продукції українською 
мовою. Щодо другого тому, то його доля викликала ще більшу тривогу. І все 
ж завдяки надзвичайним організаторським здібностям О.Русова і його 
особистим зв’язкам вдається виклопотати дозвіл на перевезення 5 тисяч 
.примірників першого тому в Росію, а другий переправити в Галичину. 
Частину примірників обох томів залишили “для заграничних читачів”. 

Отож, українська громадськість отримала щедрий дарунок - твори 
геніального поета, що у першу чергу стало можливим завдяки клопотанням 
О.Русова. Час потурбуватися і про спеціальне видання для дітей. Натура 
діяльна, творча, Олександр Олександрович гаряче взявся за цю справу. Він 



саме склав список віршів із “Кобзаря”, зав’язав листування з усіма, хто міг 
бути корисним, просив художників ілюструвати твори тощо. Входив у 
найменші дрібниці, розуміючи, що другорядного у такій важливій справі 
бути не може. Має значення все: “Добродію! Не знаю, як подивляться 
видавці датського “Кобзаря”, а мені здається, що питання про те, як , 
розмістити твори Шевченка (підкреслено в тексті − Н.П.) є дуже цікаве і 
нелегке. Треба було б, щоб кожний, до кого обертаються і просять совіту, 
сказав, яка його думка. Дуже сподобалось мені те, що каже Остроградський, 
котрого я поминаю в № 46 “Од. В.”. Розумна, каже, групировка − все... в 
“Родные отголоски”, яке гарне видання, яке мають розміщення, зроблене 
рукою невмілою... Так-от і виходить, що діти прочитають всю книжку, а 
користі менш ніж треба, бо користь... в тім, щоб вся книжка (підкреслено в 
тексті − Н.П.) вела до чого-небудь. З радістю кажу, яку я про це маю думку, 
прошу тільки звернути увагу на ось що: коли я так розміщаю твори, то 
міркую, що не завжди діти самі будуть читати твори, а з старшими іноді. Ці 
старші мусять заводити бесіду...” (Інститут рукописів ЦНБ НАН України. - 
Ф. 2, № 3366, арк. І). 

Не його вина, що реалізувати задум не вдалося. Не дивлячись ні на що, 
“...ім’я О.О. Русова не лише пов’язане з цією думкою, але навіть, можливо, 
найбільш близьке до її виконання” (Науменко В. Александр Александрович 
Русов и его общественная и литературно-научная работа на Украине и для 
Украины // Украинская жизнь. − 1916. − № 3. - С.24). 

В одній невеликій статті важко розкрити всебічну діяльність такої 
непересічної особистості, як О.О.Русов. Для активної, творчої натури завжди 
знаходилася справа. Він очолював “Товариство видання загальнокорисних і 
дешевих книг” українською мовою. Заслуга О.Русова − видання нового 
“Кобзаря” Т.Шевченка після революції 1905 р., коли кожен вірш із так званих 
“нецензурних” творів Тараса Григоровича доводилося виривати у начальства 
в буквальному смислі слова. Був він і активним прихильником створення 
української фракції у Державній Думі, проводив відповідну організаторську 
роботу. 

Усі роки життя в Петербурзі були вщент заповнені українськими 
справами, так, ніби він ніколи і не покидав своєї Батьківщини Разом з 
іншими представниками української Громади в цьому місті Олександр 
Олександрович подав С.Вітте меморандум з вимогою визволення 
українського слова “з тих кайданів, у яких воно загибало”. Академія наук 
створила комісію для розв’язання проблеми української мови, до якої 
увійшов і О.Русов. Він виступив також ініціатором і організатором такої 
надзвичайної події, як з’їзд представників усіх народів Російської держави. З 
його ініціативи було вирішено створити Товариство імені Шевченка для 
допомоги українській молоді, яка навчалася у Петербурзі. Повернувшись же 
до Києва вже немолодою людиною, тим більше заглибився в українські 
проблеми. Праця в Комерційному інституті, активна діяльність у Громаді та 
Українському домі, дописи у періодиці: в журналах “Світло”, “Украинская 
жизнь” та ін., уся культурно-освітня робота − без цього він не уявляв свого 



існування. Чимало сторінок біографії Олександра Олександровича Русова ще 
чекають на дослідників. Кожна з них − це подвиг в ім’я України. 
 

 
 

 


