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Багатогранна творчість відомого українського історика та 

громадського діяча ХІХ ст. М.П. Драгоманова завжди викликала 
сталий інтерес вітчизняних та зарубіжних науковців. Талано-
витий історик, фольклорист, мовознавець, він, тим не менш, 
відомий передусім як політичний публіцист. Тому, посилення 
дослідницької уваги до його особи та творчого спадку в укра-
їнській історичній науці часто зумовлювалася новим кроком 
державотворчих процесів в Україні. Сучасний етап розвитку 
драгомановознавства не став винятком. Дискусії щодо політич-
ного майбутнього Української держави розгорнулися відразу 
після проголошення державної незалежності України. Вони 
безпосередньо пов’язані також з роздумами щодо майбутнього 
державного устрою СРСР в кін. 1980-х рр. Необхідність дер-
жавно-правових змін назріла в СРСР доволі давно і обґрун-
товувалася фактичною невідповідністю реального державного 
устрою проголошеному конституціями СРСР 1924 р., 1936 р., 
1977 р. До того ж залишалося невирішеним національне пи-
тання. Це знаходило своє вираження у численних національних 
виступах, які посилилися у 1980-х рр. 

Одночасно, розпад СРСР залишив українських політиків сам 
на сам зі складною проблемою обрання векторів, від вирішення 
якої залежить майбутнє молодої держави. Отримавши мирним 
шляхом новий шанс побудувати незалежну державу, теоретики 
та практики вітчизняної політики активно звертаються до тео-
ретичних здобутків вітчизняної політології. М. Драгоманов 
завжди займав чільне місце в середовищі українських полі-
тологів-теоретиків. Уже зазначалося, що розгляд будь-яких 
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драгомановознавчих проблем досить часто зводився до рекон-
струкції його політологічної концепції та намагань на її основі 
висвітлити його наукові досягнення, а іноді й особисті якості.  

Як публіцист, чиї політичні твори були присвячені висвіт-
ленню програми політичного майбутнього України, М. Драго-
манов іноді стає натхненником сучасних політиків1. Тому фак-
тично немає робіт в сучасній вітчизняній політології, яка хоча б 
мимохідь не торкалася т. зв. політичної філософії М. Драго-
манова. Втім сучасні драгомановознавці намагаються відійти від 
популяризаторської практики попередніх періодів розвитку дра-
гомановознавства та поставити розгляд політичної концепції 
вченого на міцний науковий ґрунт. 

Відбувається певний розрив з традицією М. Павлика, яка 
полягала насамперед у популяризації політичних ідей М. Драго-
манова. Висвітлення та аналіз дій історика з навернення укра-
їнців до кращих здобутків європейської політики, науки та 
культури здійснюється на основі, передусім, його автобіогра-
фічних творів. Наступним важливим елементом формування 
образу М. Драгоманова як громадського діяча стає теоретизація 
його ідей. Вона полягає у виясненні ідейних витоків, базисних 
принципів політичної концепції М. Драгоманова, роз’ясненні її 
неоднозначних елементів. У цьому сучасні драгомановознавці 
продовжують роботу Б. Кістяківського, який ще на поч. ХХ ст. 
намагався викласти цілісну політичну теорію М. Драгоманова. 

Реалізація цього завдання спричинила розпад образу М. Дра-
гоманова як громадського діяча на кілька окремих образів. 
Результат їх поєднання в цілому повертає йому цілісність, але не 
долає, на жаль, деякої однобічності. Основоположними позиці-
ями побудови образу М. Драгоманова як громадського діяча 
можна вважати такі:  

– М. Драгоманов став розробником оригінальної політичної 
теорії на основі принципів федералізму, європоцентризму, де-
централізму, панславізму, лібералізму, формування й розвитку 
національної самосвідомості та самоідентифікації, а також своє-
рідної політичної етики з проповідуванням абсолютної мораль-
ної чистоти для всіх, хто працює в галузі політики (зокрема 
інтелігенції, що має духовний обов’язок працювати для народу) 



 148 

(А. Круглашов, В. Дьяков, І. Качур, В. Коновальчук, О. Скакун, 
Т. Андрусяк, Н. Здорікова, С. Єкельчик, І. Глизь, П. Сохань, 
Н. Шаломєєва, О. Проценко, І. Коляда, Т. Бутченко, К. Двірна, 
О. Куриленко, Г. Корольов)2; 

– учений здійснював розробку концепції державно-правового 
устрою, базисом якої слугував конституційний устрій тогочас-
них європейських країн (Л. Комзюк, Р. Метельський, О. Скакун, 
Н. Прозорова, О. Ситник, В. Копєйчиков)3; 

– ідейний натхненник, організатор та учасник українського 
національного руху, виразник своєрідної національної україн-
ської ідеї (А. Круглашов, А. Катренко, О. Болдирєв, В. Довгич, 
В. Сарбей)4; 

– засновник і теоретик українського правозахисного руху. 
Один із перших у вітчизняній правовій теорії обґрунтував 
невід’ємні права людини та необхідність для розвитку сус-
пільства їх неухильного захисту. Лібералізація та демократи-
зація суспільства повинна йти від соціалістичного до соці-
ального (А. Круглашов, Т. Андрусяк, І. Дробот, К. Двірна, 
К. Сигов, Т. Хребтова)5; 

– фундатор української соціології, один із розробників ціка-
вої концепції сутності та розвитку суспільства (А. Круглашов, 
Н. Новакова)6; 

– борець з концепцією «месіанської ролі» Росії в Європі, 
політики експансіонізму в будь-якому вигляді (А. Круглашов, 
С. Троян, К. Сигов)7. 

Підкріплюючи визначення М. Драгоманова як одного з осно-
воположників української політичної теорії дослідники прослід-
ковують наступність політичних ідей ученого в концепціях 
найбільших політичних теоретиків і політиків-практиків Укра-
їни поч. ХХ ст. – М. Міхновського, М. Грушевського, 
В. Липинського, С. Єфремова. Вплив цей визначався як цілком 
очевидний та позитивний8. Зокрема, незважаючи на різницю 
ідеологічних настанов М. Драгоманова та В. Липинського, 
можна виявити спільність їх політологічних концепцій. Особ-
ливо схожими є положення про права людини та громадянина, 
автономію місцевого самоврядування9. Подібна ситуація, на 
думку дослідників, складається і з впливом теорії М. Драго-
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манова на М. Міхновського. Суттєві розбіжності їх поглядів є 
поверховими. Спільних, майже ідентичних положень у держав-
ницьких проектах родоначальників ліберального та націоналіс-
тичного напрямів української політології набагато більше. 
Насамперед це ідеї української соборності, космополітизму, 
федеративного устрою української держави і т.ін.10 

Одним із положень, які засвідчують тяглість і спадковість 
політичних процесів в Україні, є традиційне для драгомано-
вознавства наголошення на ідейному зв’язку М. Драгоманова з 
Кирило-Мефодіївським товариством. При цьому вплив кон-
цепції братчиків на формування поглядів вченого не обме-
жувався поняттям федералізму. Трактування істориком україн-
ської національної ідеї також бере свій початок у працях 
кирило-мефодіївців11.  

У свою чергу життєвість драгоманівських ідей в наступних 
історичних та політологічних концепціях розвитку української 
держави знаходить свій вияв у порівнянні пари М. Драгоманов – 
М. Грушевський з подібною парою М. Міхновський – Д. Дон-
цов12. Тривале існування у вітчизняній історіографії традиції 
пов’язувати імена М. Драгоманова та М. Грушевського, наявний 
та беззаперечний вплив теорії політичного емігранта на май-
бутнього керівника Української Народної Республіки показує 
відомий сучасний грушевськознавець В. Тельвак13. Зважаючи на 
неабияку увагу Д. Донцова до ідейної спадщини М. Драго-
манова та посилання на трактування Д. Донцовим її значення в 
історії української політичної думки, дослідники також фор-
мують у драгомановознавстві новий тандем – М. Драгоманов і 
Д. Донцов. Порівнюючи основоположні засади їх політичних 
концепцій, В. Лісовий не тільки відзначає різницю в об’єк-
тивних обставинах їх формування та розвитку, але й підкреслює 
сильну національну заангажованість Д. Донцова. Тому в своїй 
критиці він не зміг осягнути позитивних для української полі-
тології аспектів драгоманівської теорії14. 

Формування образу М. Драгоманова як громадського діяча у 
вітчизняній історіографії визначається також з’ясуванням розу-
міння вченим політичного майбутнього України – автономія чи 
самостійність. Під час попередніх етапів розвитку драгомано-
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вознавства їх співвіднесення вирішувалось, як правило, на 
користь одного з цих понять. У подальшому це ставало основою 
або для нищівної критики М. Драгоманова-сепаратиста чи моск-
вофіла, або для цілком схвальної характеристики. Визначення з 
цим питанням безпосередньо залежало від ідеологічної орієн-
тації дослідника. Сьогодні драгомановознавці знайшли можли-
вість узгодити цю суперечність поглядів історика. Більшість 
дослідників вважає, що ці поняття в концепції М. Драгоманова 
пов’язані нерозривно. Будучи по суті прихильником політичної 
самостійності України, вчений вважав це далекою перспек-
тивою. На момент розробки ним державницької теорії в укра-
їнських землях не було умов для реалізації подібного полі-
тичного надзавдання. Найближчою реальною метою для україн-
ців була автономія. За напруженої роботи та політичної волі 
українства автономія беззаперечно еволюціонує в повну самос-
тійність15. 

У цьому ж контексті розглядається питання розробки та 
використання М. Драгомановим терміна соборність. Підкрес-
люючи акцентування вченим на зв’язку цього поняття з історією 
етнічного розвитку українських земель, історики наголошують 
на факті теоретичного осмислення ним одного з найважливіших 
понять українського політичного життя. Проте тільки теоре-
тизацією М. Драгоманов не обмежився, активно популяризуючи 
його серед широкого загалу українства. Успішності діяльності 
вченого в цій царині громадської роботи сприяла різнома-
нітність застосованих методів – від збирання й видання етно-
графічних матеріалів до участі в структуризації українського 
національного руху16. 

Інший елемент політичного майбутнього України – вирі-
шення національного питання. Неодноразово вчений звертався в 
своїй політичній публіцистиці до його теоретичних засад і 
практичного розв’язання. При цьому найбільш важливим вва-
жав розрізнення понять прихильності до нації (близьке до 
патріотизму) та націоналізму (який є згубним для прогресивного 
розвитку народу). Утім в українській історіографії аналіз реф-
лексій історика з цього приводу призводив до доволі неод-
нозначних трактувань і навішування М. Драгоманову проти-
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лежних кліше – націоналіст або москвофіл. Сучасні драго-
мановознавці однозначно визначають М. Драгоманова як най-
більшого українського патріота, що всі свої сили поклав на 
якнайбільший розвиток української нації та зростання націо-
нальної самосвідомості українства17. При цьому, М. Кошуль 
наголошує на тому, що вчений застерігав українців від вирі-
шення нацонального питання шляхом на зразок боротьби жи-
телів французького Прованса 18. 

Продовжуючи традиції попередніх періодів розвитку драго-
мановознавства у висвітленні громадської роботи М. Драгома-
нова, дослідники звертаються до найбільш цікавих і супереч-
ливих аспектів цієї проблеми. Маються на увазі питання ідео-
логічного підгрунтя взаємовідносин М. Драгоманова з росій-
ськими революціонерами; полеміка вченого з тогочасними 
українськими громадськими діячами стосовно актуальних шля-
хів розвитку українського суспільства; участь історика в гро-
мадсько-політичному житті західноукраїнських земель; роз-
робка ним теорії громади, видавнича робота в еміграції (особ-
ливо у «Вольному Слові»). Не оминають своєю увагою сучасні 
вчені питання розуміння ним соціалізму, й зокрема марксизму, 
та його співпрацю з польськими й російськими соціалістами.  

У вирішенні перших двох завдань учений уявляється дослід-
никами доволі різким у полеміці з ідеологічними противниками. 
М. Драгоманов не завжди прислухається до контраргументів 
своїх співрозмовників, але це не означає повного несприйняття 
ним концепцій опонентів. Підкреслюється головна розбіжність 
між М. Драгомановим і російськими революціонерами – аксіо-
логічна, особливо в методах революційної боротьби. До того ж 
питання співпраці з «Вольним Словом» вирішується не з точки 
зору прихильності до якоїсь партійної ідеології. Основою стає 
аналіз об’єктивних обставин видання часопису та сутності 
видавничої діяльності М. Драгоманова. Проблему намагаються 
вирішити комплексно: напівміфічна історія співпраці історика з 
царськими провокаторами; джерела фінансування видання; 
концепція часопису19. Аналіз драгомановознавцями інших проб-
лем здійснюється в традиційному руслі. Підкреслюється визна-
чальна роль історика в пробудженні політичної свідомості гали-
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чан і прогресивність та універсальність його женевських 
видань20. З’ясовуючи останнє питання, Л. Зашкільняк визначає 
М. Драгоманова як демократичного соціаліста, який неабияк 
вплинув на формування програмних вимог українських і поль-
ських соціалістів у Галичині. Ніколи не полишав дискусій з 
польськими соціалістами, беручи активну участь у розбудові 
соціалістичного руху21.  

Після доволі тривалого віднесення радянськими дослідни-
ками М. Драгоманова до «войовничих атеїстів» сучасні вчені 
намагаються з нових, більш поміркованих позицій підійти до 
вирішення питання «М. Драгоманов та релігія». Історики, 
аналізуючи це питання, виявляють такі компоненти:  

– М. Драгоманов не виступав проти віри – навпаки, провадив 
постійні духовні пошуки, студіюючи Біблію; 

– виступи вченого були спрямовані проти церкви як органі-
зації, яка не сприяє суспільному прогресу; 

– критика М. Драгомановим церкви за її дезорганізуючу роль 
у суспільстві здійснювалася в процесі розробки ним теорії 
державного будівництва. Він послідовно виступав за відділення 
релігії від держави. З-поміж найбільш розповсюджених конфе-
сій конструктивну роль у суспільному розвиткові визнавав лише 
за протестантизмом. Цей напрямок християнства він вважав 
найбільш духовно близьким українцям. Також саме його вчений 
пов’язував з досягненням та зміцненням особистих прав і сво-
бод людини. На основі баптистських, євангелістських та інших 
протестантських церков виробив устав українського протестант-
ського братства; 

– пропагував релігійну свободу, критичний погляд на релі-
гійні міфи як основу духовної революції суспільства22. 

При цьому потрібно відзначити, що популярність розгляну-
тих наукових тем, окрім суто політологічної теорії М. Драго-
манова, в драгомановознавстві порівняно з попередніми періо-
дами дещо знижується. 

Продовжуючи традицію зарубіжного українського драгома-
новознавства, дослідники час від часу піднімають дискусійне 
питання про значення впливу ідейних настанов М. Драгоманова 
щодо розбудови української державності на вітчизняних полі-
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тиків 1 чв. ХХ ст. та поразки національно-визвольних змагань 
1917–1921 рр. На відміну від зарубіжних українських істориків, 
сучасні вчені цілком позитивно або нейтрально оцінюють вико-
ристання положень державницької теорії М. Драгоманова на-
самперед членами Центральної Ради. Критику М. Драгоманова 
за невдачу української революції вважають трагедією вченого – 
з огляду на те, що він розробляв свою концепцію з урахуванням 
сучасних йому умов23. Утім поодинокі випадки критики 
М. Драгоманова нинішніми істориками також пов’язані з рево-
люційними подіями 1 чв. ХХ ст., хоча вона не була такою 
нищівною, як критика діаспорних вчених24. 

Значна кількість драгомановознавчих досліджень сьогодні 
мають не наукову, а популяризаторську мету. Це відзначається 
на формі та структурі подібних студій. Здебільшого вони 
орієнтовані не на фахівців, а на пересічних людей, окреслюючи 
біографію, наукові уподобання й політичні ідеї історика. Вони 
намагаються подолати проблему незнання суспільством основ-
них віх його життя та діяльності. В цих роботах М. Драгоманов 
традиційно зображається як значна особистість, видатний укра-
їнець, вчений з непересічною ерудицією, перший український 
політолог, розробник оригінальної політичної теорії, стратег, 
захисник українства в Європі25. 

Не пориваючи з попередниками у традиціях і підходах ана-
лізу драгоманівської політичної концепції, сучасні драгомано-
вознавці намагаються не навішувати йому ярлики та відносити 
до певної політичної партії чи течії. До цього застерігав ще 
М. Василенко на поч. ХХ ст. Неабияке зацікавлення істориків 
продовжує викликати необхідність остаточного вияснення вико-
ристовуваних вченим термінів «автономія», «нація», «держава», 
«самостійність», «федералізм», «інтернаціоналізм» і т.д. При 
цьому визначення сутності драгоманівського трактування осно-
воположних понять намагаються провадити як з огляду на 
тогочасні визначення означених термінів, так і з урахуванням 
сучасних підходів до їх розуміння. Проте поки що не вдається 
подолати розбіжності в трактуванні драгоманівської терміно-
логії, а отже і в їх історіографічних оцінках. 

Теоретичне вивчення політичної концепції М. Драгоманова 
сучасні історики підкріплюють аналізом традиційних для дра-



 154 

гомановознавства праць вченого. Для цього вони повертають їх 
в науковий обіг внаслідок публікації найбільш актуальних з їх 
точки зору праць26. 

Визначальною ознакою формування образу М. Драгоманова 
як громадського діяча в сучасній українській історіографії стало 
повернення у практичне використання драгомановознавцями 
усталених вербальних характеристик і кліше. Найбільш розпо-
всюдженими з них є: «апостол правди та науки» (П. Федченко, 
А. Ткачук, О. Литвин)27, «новий (український) Герцен», «под-
вижник та пророк» (Р. Іванченко, М. Попович, П. Федченко)28, 
«фундатор конституційної теорії» (Л. Комзюк, В. Довгич)29. 

Проблемою критиків політичної теорії М. Драгоманова су-
часні дослідники, як і їх радянські попередники, називають не 
сутність його концепції, а підхід до цієї критики. Визначальним 
фактором стають не роботи та практична діяльність вченого в 
царині розбудови українського політичного руху, а те, що він не 
зробив або не написав30. Для своїх сучасників, критиків та 
однодумців М. Драгоманов залишався незрозумілим та одино-
ким. За життя його не визнавала своїм жодна з тогочасних 
політичних партій і течій. Ця політична самотність М. Драго-
манова підкріплювалася ореолом одіозності, що супроводжував 
його з самого початку громадської діяльності. 

Дослідники наголошують також на зміні акцентів у спри-
йнятті особи М. Драгоманова саме у зв’язку з його громадською 
діяльністю. Досить довгий час його найближча учениця – Леся 
Українка – сприймалась в історіографії суто як його небога. 
Тривалий період достатньо однобічного висвітлення життя та 
спадщини вченого в історичній науці призвів до непрямого 
визнання того, що учениця перевершила свого вчителя. Тому 
найчастіше сьогодні М. Драгоманов сприймається пересічним 
українцем лише як рідний дядько визначної української 
поетеси31. 

Політичний вигнанець, мужній борець за політичну само-
стійність Батьківщини, творець української національної ідеї, 
М. Драгоманов продовжує оцінюватися в українській історіо-
графії цілком позитивно. З урахуванням сучасних тенденцій 
державно-правового розвитку України концепція М. Драгома-
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нова визнається цілком актуальною в основних своїх поло-
женнях. А отже можливим визнається її часткове використання 
в процесі подальшої розбудови української державності32. 
Відсутність критичності у висвітленні суспільно-політичної кон-
цепції стає перепоною для подальшого руху в розвитку драго-
мановознавства. 

Необхідність появи нових акцентів в контексті вивчення 
життя та діяльності М. Драгоманова може задовольнитися 
залученням у вітчизняні драгомановознавчі роботи розробок 
сучасних російських вчених. Розглядаючи національне питання 
в Російькій імперії ХІХ – поч. ХХ ст. вони зверталися до 
концепції історика, відносячи його до українофілів. Утім, це 
питання майбутнього33. 

Так, образ М. Драгоманова як громадсього діяча, створений 
сучасними історіографами, є цілком передбачуваним. Генетично 
він пов’язаний з традицією Б. Кістяківського, М. Грушевського, 
які висвітлювали та популяризували основні положення драго-
манівської політичної теорії в 1 пол. ХХ ст., формуючи образ 
історика в суспільній свідомості та історичній науці.  

Таким чином, здобуття Україною державної незалежності 
підштовхнуло розвиток драгомановознавства. Кількість та 
якість драгомановознавчих студій дозволяє стверджувати про 
остаточне утвердження драгомановознавства як окремого на-
прямку української гуманітаристики. Тематика драгоманово-
знавчих розвідок на перший погляд є достатньо різноманітною, 
а звільнення від ідеологічних настанов повинні сприяти більш 
об’єктивному висвітленню особи та значення діяльності істо-
рика в історичній науці. Значна увага приділяється популя-
ризації в суспільстві постаті науковця. Напрям, який умовно 
визнаємо як «державницько-правовий», є найбільш продук-
тивним в сучасному драгомановознавстві. З більш ніж двох 
сотень драгомановознавчих робіт фактично половина є резуль-
татом наукових дослідів представників цього напряму. 

Образи М. Драгоманова як громадського діяча, створені віт-
чизняною історіографією, мають вихідним пунктом позитивно-
нейтральний образ, закладений на поч. ХХ ст. Лесею Україн-
кою, Б. Кістяківським та іншими науковцями. Не дивлячись на 
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нові історичні й історіографічні реалії, використання нових 
методологічних підходів, розширення дослідницького інстру-
ментарію, характеристики історика як громадського діяча є 
цілком традиційними. Вони залишаються дещо однобічними та 
статичними, лише наближаючись до цілісності. 

Проте, незважаючи на позитивні аспекти розвитку, драго-
мановознавство не позбавлене певних недоліків. Їх наявність 
обумовлена не тільки специфікою драгомановознавчих студій, 
але й об’єктивними умовами існування сучасної історичної 
науки. Тим не менше, подолання наявних проблем відкриває для 
драгомановознавства подальші перспективи більш ґрунтовного 
та повного опрацювання драгомановознавчої проблематики. 
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