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Ще жертва лихоліття, яке переживав українське культурне 
З суспільне житв. Ще одна сила українська, „обставинами“ ві
дірвана від свого природного їрунту, на якім вона могла бути 
так цінна і по за яким вона дала культурному житю свого на
роду так мало. Як часто приходило ся нам останніми літами 
записувати на сторінках нашої часописи такі утрати, які викли
кали в нашіЗ мисли, поруч жалю за утратою визначної науко
вої чи взагалі культурної сили ще 3 гіркі гадки —  щоб тоВ 
чоловік міг дати нашому культурно-національному житю, як би 
був х о т і в ,  як би був с м і в  противстати тим вітрам і бурям, 
що зносять всяке добро з нашого поля до всеросиЗського моря 
яке без того добра так добре могло б обіЗти ся!

ПокіЗниЗ професор київського університету Микола Дашке
вич, що по довгіЗ і тяжкіЗ хоробі по прощав ся з сим світом 
сими днями (20 січня с. ст., в Київі), був Українцем з роду, 
Українцем з виховання, Українцем своїми науковими інтересами 
і безсумнівно —  3 своїми симпатіями. Але він не був смілою, 
боевою натурою, 3 ті українські симпатії Зого зостали ся п л а 
т о н іч н и м и , а їх  властитель, ідучи, як кажуть Росияне —  „въ 
сторону наЗменьшаго сопротивленія“, старанно уникав всього, 
що могло б на нього стягнути закид „українофильства“. — І  зі
став ся тільки „українознавцем“.

РоджениЗ на Волини, в 1852 р., в сїмї сільського свя
щенника, він вчив ся в житомирськіЗ їімнсізії, а 1868 р. всту
пив до київського університету; симпатії тягли його доісторії,
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історії України особливо, чільний репрезентант котрої Володимир 
Антонович саме тоді (1870 р.) розпочав свої виклади в київськім 
університеті яко доцент. На предложену ним тему про Данила 
Галицького написав Дашкевич працю, нагороджену золотою не
далек», й звернув на себе увагою рідкою ерудицією й визнач
ними здібностями дослідника-аналїтика; для публіки се була 
книжка непридатна —  занадто сильно примітки переважали над 
текстом, а текст перетяжали дрібні фактичні подробиці і цитати; 
але спеціалісти оцінювали в сил горал, нагромадженил в при
мітках, богацтво відомостей і критицизм автора, а з українського 
становища було цінне зазначенне —  лоч і дуже скромне — 
окремішности політичного і культурного житя України. На дру
гий рік (1874), на київськім арлеольоїічнім зїздї виступив мо
лодий, двадцять-двохлїтнїй дослідник з новою працею з тої ж 
української історії Х Ш  в. —  про Бололовську вемлю і болохов- 
ський рух. Він оцінював його як рух громадський, антикнязїв- 
ський, і старав ся звязати з сим рухом, і хронольоїічно, і те
риторіально, пізнїйшу козачину. Се було натяганне, але така 
провідна ідея в ті часи, жадні до всякого прояву неофіціозної істо
ричної мисли, була оцінена високо —  в кругах наукових, розу- 
міеть ся, та близьких до них: ся праця, як і дальші праці по
кійника, мали дуже академічний характер і для широкої публіки 
не призначали ся. По тім на черві була праця про останні часи 
істновання Галицько-волинської держави (друга половина X III 
і перша половина XIV в.); автор читав реферат з неї в 1877 р. 
—  про суспільний устрій на Україні' в другій половині X III 
і першій половині X IV  віка, і з одної примітки (і з устних 
оповідань покійника) знаємо, що працю сю він мав написану, 
але вона лишила ся не виданою.

Обставини університетські звернули в иньший бік роботу 
молодого ученого: на катедру історії в київськім університеті' 
не було виглядів, натомість доцент всесвітньої літератури, Іинни- 
ченко заохочував Дашкевича зайняти ся всесвітною літературою, 
котрої катедра була не обсаджена. Дашкевич послухав сеї ради, 
й лишивши на боці українську історію, забрав ся до середно- 
вічної романтики —  в 1876 р. вийшла його дісертація про 
Грааль. По ній, здаєть ся, вернув ся він до роботи над тою 
темою про Галицько-волинську державу Х ІП — XIV в., але як 
я сказав, праця ся не була видана. Натомість поява праці Анто
новича про Литовську державу X III— XIV в. звернула увагу 
Дашкевича на сю тему; він друкує ряд критичних ваміток до сеї



Микола Д аіпкевиЧ 147

праці, продовжує потім деякими спостереженнями над культур
ним і національним житем в. кн. Литовського в XV— XVI в. 
(між иньшим тут статя про Іюблинську унію, що довго була 
найліпшою яка була для сеї події), і з них зложила ся книжка 
„Литовско-русское государство, условія его возникнованія и при
чины упадка“ (1885). Потім вийшов ряд меньших статей з україн
ської історії й літератури: „Былины объ Алешѣ-Поповичѣ и о томъ 
какъ перевелись богатыри на Руси“ (1888), де висунено гадку 
про звязь билин з козацьким епосом, '„Первая унія Югозапад
ной Руси съ католичествомъ“ (1884) —  гарна робота про Да
нилову унію, „Приднѣпровье и Кіевъ по нѣкоторымъ памятни
камъ древне-сѣверной литературы“ (1886) —  про „Дніпровий 
город“ їотів.

Разом І8 сим працював Дашкевич над дисертацією про цикль 
„круглого стола“, що вачала ся друковатись 1886 р. Але на 
зовсім нові дороги звернуло його інтереси поручение петербур- 
ської академії —  дати оцінку праці Петрова „Очерки исторіи 
украинской литературы X IX  столѣтія“, предложѳну на академічну 
премію. Забравши ся до сеї роботи з своею звичайною сумлінністю 
й замилованнєм до ерудитизму, Дашкевич дав в результаті під скром
ним титулом „Отзыва“ (1889) цілу книгу по історії української 
літератури X IX  в., цїннїйшу від самої книги Петрова. Спра
ведливо завваживши, що книга Петрова трактує історію україн
ської літератури занадто механічно, „мало звертаючи уваги на 
орїанїчний роввій“ (с. 16), і односторонне висліджує чужі, осо
бливо великоросийські впливи, занедбуючи слідити внутрішній 
розвій української літератури, —  Дашкевич у своїй праці по
ставив своїм завданнєм прослідити внутрішню еволюцію україн
ської літератури, і дав дуже цінний огляд провідних мотивів 
української літератури до половини X IX  віку. Се була най
більша вкладка, вложена покійником в науку українознавства, 
і вона була прийнята українськими кругами незвичайно втішно, 
навіть ентузіастично. В тодішніх обставинах, коли українське 
слово упадало під тягаром репресій і йому відновлювано вся
кого права на істнованнє, українська суспільність вдячно прий
мала від чоловіка компетентного, а при тім стороннього, укра
їнофільством не опороченого, отже авторитетного і в очах воро
гів українства, оборону raison d’śtre української літератури, 
якою була* книга Дашкевича. Правда, не обійшло ся в ній і без 
усяких застережень і уступок офіціальним поглядам на україн
ство. Були й признання, що „въ желаніи поднять малорусскій
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языкъ къ уровню образованныхъ литературныхъ языковъ было 
много иекуственнаго“ (с. 229, за Костомаровим), що „перевод
ная украинская литература не имѣетъ, надлежащей жизненности 
—  если не имѣть в виду Галичины, для которой литература эта 
не лишена значенія“ (с. 225, за Петровим). Були й натяки „на 
ненависть, какую питаютъ къ общерусскому литературному языку 
и общерусскому государству поборники полной исключительности 
мѣстной литературы“ в Галичині (с. 226, для взірця показано на 
Огоновського), і спеціальні похвали „деяким ліпшим репрезентан
там“ української літератури, що „не ограничивались узкимъ кру
гомъ провинціальной поезій, не погрязали въ тинѣ узкаго провин
ціализма и не замыкались китайскою стѣной“ (с. 232). Але ці
нило ся те, що давала книга в оборону прав горожанства укра
їнського слова, поезії, літератури, її внутрішньої вартости, цїн- 
ности, оправданости —  хоч би з якими небудь обмеженнями —  
тодішня ж українська суспільність так призвичаєна була вдово
ляти ся малим!

„Украинской литературѣ не быть литературою общенародною н даже 
въ земляхъ, заселенныхъ исключительно или преимущественно малорус
скою народностью, не занять первенствующаго мѣста, подобающаго ли
тературѣ на томъ явыкѣ, который сталъ въ силу вѣковаго теченія исто
ріи общерусскимъ. Потому даже мѣстное значеніе украинской литературы 
должно признать весьма ограниченный“ — 
заявляв автор в своїх вінцевих виводах, але зараз додавав:

„Но, при всемъ томъ, найдется мѣсто для малорусской литера
туры даже въ случаѣ все большаго и большаго росиространенія 
общерусской грамотности. Справедливо ли было бы заграждать уста 
поѳту, который, вдохновляясь природою родного юга и жизнью и поэ- 
зіею южнорусскаго народа, тѣмъ языкомъ, на которомъ „...мати спѣ- 
вала, якъ малого сповивала, зъ малымъ розмовляла“, ваговоритъ 
рѣчью Шевченка, будетъ „думать, читать и чужому научаться и сво
го не цураться“ ? Такого рода поэзія не будетъ вступать въ кон
куренцію съ общерусскою и не будетъ вытѣсняема послѣднею, потому 
что у нея есть своя частная сфера вдохновенія и вліянія. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ предѣлы СЯ тѣжѳ, ЧТО И у ВСЯКОЙ другой П098ІИ. Въ этомъ смыслѣ 
тевисъ объ отсутствіи „широты дѣйствія“ украинской литературы под
лежитъ ограниченію н врядъ ли можно согласиться съ мнѣніемъ, усвоя- 
ющимъ украинской литературѣ роль литературы преимущественно просто
народной. Противъ этого мнѣнія говоритъ не только украинская литера
тура послѣднихъ лѣтъ, но и весь ходъ розвитія новой украинской лите
ратуры“ (с. 226).
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І  д а л і:
„Въ общемъ эта литература должна быть признана не искуствѳн- 

нымъ, а естественнымъ продуктомъ мѣстнаго развитія. Содержаніе укра
инской литературы было изначала при высшей художественности твор
чества народное... Изученіе народности u преимущественно народная по
эзія была живымъ источникомъ украинскаго литературнаго творчества. 
Вслѣдствіе того украинская литература отличалась нерѣдко оригиналь
нымъ содержаніемъ н оригинальнымъ стилемъ и была вапѳчатлѣна ори
гинальнымъ колоритомъ уже начиная съ произведеній Котляревскаго. 
Она начала розвиваться сравнительно быстро съ 1816 г. подъ вліяніемъ 
углубленія самопознанія и самосознанія въ Украинѣ. Съ 30-хъ годовъ 
русло ея теченія значительно расширилось и количество составныхъ эле
ментовъ ея увеличилось. Подражанія и заимствованія не могли не имѣть 
мѣста въ украинской литературѣ, какъ и во всякой другой, но въ общемъ 
эта литература подражительна настолько, насколько подражательна вся
кая новѣйшая истинно-народная литература: заимствованія не устраняли 
народности. Послѣдняя была главнымъ двигательнымъ началомъ; различ
ныя вліянія претворялись самостоятельно“ (с. 227).

В  с їк  напрямі переведений дослід над українським письмен
ством здобув велику вдячність покійнику від українсько! СУ
СПІЛЬНОСТЕ Р о сії.

Війшовши при писанню сеї книжки в історію ночатків но
вої української літератури, Дашкевич потім вертав ся ще до 
них, спеціально до Котляревського. В  18 9 3  р. зявила ся його 
статя: „Вопросъ о литературномъ источникѣ украинской опери 
И . П . Котляревскаго „М оскаль-Чаривныкъ“, в 1898 „Малорус
скія и другія бурлескныя (шутливыя) Энеиды“, в 19 0 1  „Ста
рѣйшій списокъ „Малороссійской Енеиды И. П . Котляревскаго“; 
обіцяв він статю про Котляревського на юбилей Енеїд и й 
до наших видань, але обіцянка ся зістала ся несповненою. 
Поруч того кілька статей по старій істо р ії і  письменству Укр а
їн и  —  „Описаніе Черноморья составленное Эмидіемъ д’Асколи 
въ 16 3 4  г .“, „Экскурсы въ область русскаго народнаго эпоса Всев. 
Миллера“, „Еще разысканія и вопросы о Волоховѣ и Болохов- 
цахъ “, „Грамота князя Ивана Ростиславича Берладника 1 1 3 4  г .“, 
„Рыцарство на Руси —  въ жигни и поэзіи“. Ся остання праця 
входила в круг зайнять небіжчика українською рицарською 
поезією, що займала його в молоді часи („Былины объ Алешѣ 
Поповичѣ“) й зайняла його в останні літа. В  19 0 4  р. в ю ви- 
лейнім збірнику Флорінского вийшла статя його „Нѣсколько 
слѣдовъ общенія Южной Руси съ юго-славянами въ литовско
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дольскій періодъ ея исторіи, между прочимъ —  въ думахъ“, 
і  трохи згодом „Олексій Поповичъ думы „про бурю на Чорному 
морі“, видрукувана для ювилейного збірника В . Антоновича (ще 
не випущеного) —  остання праця покійника з українознавства.

Останніми роками покійник дуже живо займав ся юбилей- 
ними збірниками на честь ріж них київських учених. В ін  був 
ініціатором збірників на честь Фдорінского, Кулаковского, Анто
новича. І  в честь його также був випущений збірник в 19 0 6  р. 
п. т. E ran o s, зложений з праць переважно професорів і  слуха
чів  київського університету — того кружка, до якого належав 
покійник, —  від України і  українства далекого, або й непри
хильного йому.

З устних розмов з покійником знаю, що його останніми л і
тами займали гадки про виданне його університетських курсів 
істо р ії західноєвропейських літератур. П лан сей прийме на себе 
мабуть петербурська академія, що рік перед смертю вибрала 
покійного своїм членом і  тепер гаявида готовість видати неви
дані праці покійного. Між ними може побачать світ і  деякі 
праці його з українознавства, написані вже давно (як та моно
графія про Галицько-володимирські землі в другій половині X I I I  
і  першій половині X IV  в.) і  доповнять собою чималий ряд 
праць і  статей покійного на ниві українознавства.

Михайло Грушевський.


