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ПЕРЕДмОВА

Ця книжка постала з дослідження українського народництва. 
Зазвичай історії таких ідеологічних рухів оповідають чи 

то як історії великої соціальної ілюзії (і не меншого розчару-
вання), чи то як історії масштабного проекту зумисної міфот-
ворчості. У кожному разі, це розповідь про те, як чимало осві-
чених людей обирають, розвивають та подеколи розлучаються 
з ідеями, що визначали їхнє сприйняття навколишнього світу.

Не буде перебільшенням сказати, що інтелектуальну історію 
українського руху (як, зрештою, й історію багатьох інших на-
ціональних рухів) годі зрозуміти без уважного вивчення на-
родницької ідеології. Із ХІХ століття вона стала альфою та 
омегою української думки, полонила розум і уяву кількох по-
колінь симпатиків українства та впливала на усі сфери діяль-
ності. Незважаючи на пізнішу критику, вона лишила помітний 
слід в історії української політичної думки, а її відлуння від-
чутнє і в сучасній політичній риториці.

Попри викладене вище, історія українського народництва 
та образи селянства не належать до популярних дослідниць-
ких тем. Однією з причин цього є відносна простота народ-
ницьких ідей — їхні основні положення можна стисло ви-
класти дослівно в кількох реченнях. Тут спрацьовує принцип, 
значною мірою справедливий, — чим простіша система по-
глядів, тим менше вона потребує власної інтелектуальної 
біографії. Особливо зважаючи на те, що з погляду багатьох 
нащадків народництво видається у кращому разі наївною 
вірою минулих часів, а в гіршому — фальшивим пророцтвом, 
своєрідною родовою травмою української культури, від якої 
і досі шукають ліків.
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матеріалу, з елементами врахування контроверсійних думок 
окремих авторів, що не збігалися із загальноприйнятими.

Дослідження зосереджене навколо двох основних питань: 
як і чому селянин перетворився в уяві української інтелігенції 
на соціальний символ виняткової важливості; які характерис-
тики діячі українського руху приписували селянству і з яких 
міркувань. Мені видавалося важливим змінити звичний фокус 
розгляду, зосередивши увагу не на традиційних питаннях пра-
вильності/хибності бачення селянства симпатиками народництва, 
а на соціальних і культурних причинах появи певних образів, 
а також значенні цих не завжди раціональних й адекватних 
уявлень для спільноти, у яких вони власне функціонували. Не 
беручися визначати, чи були селяни добрішими і чеснішими за 
освічених людей, я намагалася пояснити, чому у певний час їх 
наполегливо характеризували саме так.

Підготовка та публікація цієї книжки стала можливою за-
вдяки стипендії імені Др. Ярослава та Наді Михайчуків, наданої 
Українським науковим інститутом Гарвардського університету, 
та дослідницькому ґранту Міжнародної асоціації гуманітаріїв. 
Я вдячна дослідникам, схвальні рекомендації яких дозволили 
отримати цю підтримку: Ярославові Грицаку, Остапові Середі, 
Сергієві Плохію. Хочу подякувати Тетяні Литвиновій, Олегові 
Журбі та Євгенові Чернову за багаторічну увагу до моєї робо-
ти і корисні поради щодо її змісту. Дякую також опонентам 
моєї кандидатської дисертації «Селянство в уявленнях україн-
ської інтелігенції 60–80-х років ХІХ ст.» Георгієві Касьянову 
та Олександрові Михайлюку, чиї зауваження були враховані 
при підготовці цього видання.

Українському народництву судилися блискучіші критики 
(тогочасні і пізніші), ніж прихильники. Тому на початку до-
слідження мені було доволі важко втриматися від спокуси 
стати на захист своїх героїв, укотре нагадати, що йдеться про 
закономірний і по-своєму потрібний етап, який суспільна 
думка мусила пройти. Початково я прагнула також переві-
рити, чи в історії народництва справді йдеться винятково про 
екзальтовану інтелігентську ідеалізацію селянина, варту лише 
іронічної посмішки. Це здавалося важливим з огляду на те, 
що історіографія історії українського руху ХІХ століття, ство-
рена у 90-і ро ки ХХ століття, нерідко спрощено подає став-
лення представників українського руху до селянства, обмеж-
уючись шаблонами «народників-патріотів», які з дитинства 
«співчувають народним кривдам».

У процесі збору матеріалу та знайомства з новітньою істо-
ріографією концепція дослідження дещо змінилася, а його 
фокус змістився на способи опису селянства. Мушу зізнатися, 
що авторське тлумачення проблеми сформувалося під значним 
впливом поширеного у сучасній світовій історіографії конструк-
тивістського підходу, який пропонує досліджувати образи се-
лянства передусім як «метафору», проекцію очікувань зовніш-
ніх спостерігачів. Попри позірну «постмодерність» підходу 
(і передбачаючи можливу втому читачів від численних «винай-
день» і «конструктів», якими рясніє сучасна історіографія), саме 
такий спосіб прочитання підказує сама більшість джерел із 
теми — мабуть, ніхто більше за самих авторів ХІХ століття не 
писав про ставлення до селянства як про простір безмежного 
соціального фантазування.

У книзі здійснено спробу відтворити загальний набір ідей та 
уявлень про селянство, які домінували у колективній думці пред-
ставників українського руху у Російській імперії другої полови-
ни ХІХ століття, були обов’язковим компонентом переконань та 
поділялися більшістю представників спільноти. Тому, попри 
розуміння усіх ризиків можливого спрощення, був обраний 
сюжетно-тематичний, а не персонологічний спосіб викладу 
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РОЗДіЛ 1 
Сучасна історіографія про образи селянства: 

короткий огляд

Про образи селянства у різні часи написано багато книжок. 
Для вичерпного опису цього розмаїття потрібне окреме 

дослідження. Водночас можна говорити про підходи і тенденції, 
що домінують у сучасній науці — саме їм і присвячено цей 
розділ, із особливою увагою до публікацій, які сформували 
теоретичну основу даної роботи.

Базові сучасні підходи до проблеми бачення селян представ-
никами освічених прошарків були намічені у 60–70-х роках 
ХХ століття, час «золотої доби» історії та антропології селянства. 
Помітний вплив тут справили практики «нової соціальної історії» 
щодо вивчення «німотних» підпорядкованих соціальних груп 
(до яких окрім селян потрапили передусім жінки та робітництво) 
та експансія мовознавчих і літературознавчих підходів у простір 
історії. Вони поставили на порядок денний потребу дати раду із 
головною особливістю (та проблемою) селянства як об’єкта іс-
торичного вивчення, принаймні до ХХ століття — браком «влас-
ного голосу» та приреченістю бути об’єктом зовнішнього опису. 
Оскільки більшість характеристик селянства вийшли з-під пера 
зовнішніх спостерігачів і писалися з погляду інших соціальних 
груп, історія уявлень про селянство невідворотно стала частиною 
історії самого селянства. За висловом Теодора Шаніна, аби зро-
зуміти, чим «є» селяни, треба зрозуміти, як і що ми думаємо про 
них 1, і відповідно як про них думали у минулому.

1 Shanin T. Defining Peasants: Essays Concerning Rural Societies, Expolary 
Economies, and Learning from Them in Contemporary World. Oxford, 1990. P. 70.

Із 70-х років ХХ століття проблематика образів селянства 
стала інтегральною частиною ширшого напряму з вивчення 
сприйняття, культурного конструювання та репрезентації «Ін-
шого» (який часто визначають поняттям «історична імагологія» 
або «історія репрезентацій»). У фокус уваги потрапили сюже-
ти про те, як «висока» писемна культура розуміла, описувала 
і пояснювала «низьку» усну простонародну культуру. При 
аналізі сприйняття підпорядкованих груп ключовим положен-
ням стала ідея французьких постструктуралістів, передусім 
Мішеля Фуко, про дискурс як владу та опис як встановлення 
панування і контролю суб’єкта, що описує, над об’єктом опи-
сування. Підпорядковані соціальні (а також ґендерні, релігійні 
та інші) групи при такому підході поставали заручниками дис-
курсивного диктату: хто і які вони, за них вирішували інші. Від 
цього часу йде і практика відчитувати усі реформістські про-
екти, пов’язані з перетворенням сільського життя, в категоріях 
влади: просвіту, виховання, поширення господарських новацій 
на селі, які були постійної турботою урядів та еліт від XVIII сто-
ліття до теперішнього часу, припинили розглядати як альтруї стичні 
заходи і почали сприймати як способи впливу і контро лю за 
селянським світом, кшталтування його за власним бажаним 
зразком.

Спочатку для симпатиків подібних підходів мотив відновлен-
ня соціальної справедливості був не менш важливим за суто 
академічні інтереси. Головним було звільнити селянина від 
диктату чужого бачення, передусім спростувати спрощений 
негативний образ, накинений ззовні, і спробувати повернути 
селянству «власний голос». Зусиллями антропологів та істо-
риків 60–80-х років ХХ століття нормою наукових описів 
селянства стала відмова від стереотипного образу відсталих 
примітивних істот, якими селяни нерідко постають із текстів 
освічених людей. Натомість їх почали зображувати як носіїв 
власної своєрідної культури, по-своєму раціональної та ефек-
тивної. Від 80-х років ХХ століття соціальний та викриваль-
ницький пафос подібних досліджень послабшав: прийнявши 



10 Тетяна Портнова. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції… 11РОЗДІЛ 1. Сучасна історіографія про образи селянства: короткий огляд

за аксіому тезу про те, що будь-який образ селянства в описах 
еліти — це передусім інтелектуальна конструкція, цій конструк-
ції припинили відмовляти у власній раціональності. Усе частіше 
визнається, що зовнішній опис не обов’язково є синонімом 
опису спотвореного, а зовнішнє бачення культурного «Іншого» 
інколи здатне дати не менш адекватну картину, ніж погляд 
зсередини 2.

Можна, з певною долею умовності, виокремити дві взаємо-
пов’язані сучасні історіографічні тенденції вивчення образів 
селян в уяві освічених людей. Перша зорієнтована на переоцін-
ку некритично засвоєних від попередньої доби стереотипів як 
позитивних щодо селянства, так і негативних. Знана спроба 
ревізії негативного сприйняття — книжка Янні Коцоніса «Як се-
лян робили відсталими. Сільські кооперативи і аграрне питан-
ня в Росії 1861–1914 рр.» 3, у якій автор простежує розвиток 
інтелектуальної традиції, виразно представленої на матеріалах 
російського кооперативного руху — апріорно наділяти селян-
ство ознакою «відсталості» та привласнювати право активного 
втручання у сільське життя тими, хто «відсталими» себе не 
вважав 4.

Паралельно зі спробами здолати стереотипи, нав’язані куль-
турною зверхністю, відбувається і переосмислення ідеалізованих, 

2 Штейнер Е. Международная научная конференция «Ориентализм 
/Оксидентализм: языки культур и языки их описания» // Новое литератур-
ное обозрение. 2011. № 3. Електронний доступ: http://www.nlobooks.ru/
node/1923

3 Kotsonis Y. Making Peasants Backward: Agricultural Cooperatives and 
the Agrarian Question in Russia, 1861–1914. New York, 1999. російський пере-
клад: Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми. Сельскохозяйственные 
кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914. М., 2006.

4 Цікаву контраргументацію див. у рецензії Ларса Ліха, яка доволі пере-
конливо доводить, що Янні Коцоніс, спрощено розтлумачивши розуміння 
поняття «культура» (і відповідно «відсталість») у російській думці ХіХ ст. 
й звинувативши агрономів у культурній нетолерантності, частково завинив 
тим, що зобразив їх «зверхніми» та «елітистськими»: Lih L.T. Experts and 
Peasants // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2001. Vol. 2. № 4. 
рр. 803–822.

прикрашених зображень села, залишених нам попередніми 
поколіннями. Йдеться передусім про успадковане від доби ро-
мантизму некритичне захоплення народною моральністю 
і «селянським розумом», винятковими моральними чеснотами 
«народу» та сільської жінки 5, які нерідко можна знайти і у су-
часних наукових роботах.

Проблематика стереотипних уявлень про селянський світ 
вже досліджувалася і на українському матеріалі. Серед пер-
ших таких аналізів варто згадати розвідку Стелли Гринюк 
«Селяни з обіцянкою: українці у Південно-східній Галичині, 
1880–1900» 6, де авторка, намагаючись підважити уявлення 
про Східну Галичину як депресивний регіон, приділила ува-
гу інтелектуальним витокам міфу селянства як відсталих, 
зубожілих та безпорадних людей. Тезу про те, що поняття 
«народу» в суспільній уяві ХІХ — початку ХХ століття було 
соціальним конструктом, обґрунтовує у своєму дослідженні 
українського селянства початку ХХ століття Олександр Ми-
хайлюк 7. Специфіці сприйняття селянства дворянством, ду-
ховенством та урядовими структурами присвячені розвідки 
Юрія Присяжнюка 8.

Друга тенденція пов’язана із перетворенням сюжетів про 
те, як у різні історичні періоди описували селян діячі держав-
ної адміністрації та представники інтелектуальної еліти у са-
мостійний об’єкт дослідження. Як висловився з цього при-
воду вже згадуваний Янні Коцоніс, той факт, що наявні у нас 
свідчення походять не від селян, може бути не слабкістю чи 

5 Stomma L. Antropologia kultury wsi polskiei XIX w. Warszawa, 1986; Bończa 
Tomaszewski N. Polskojezyczni chłopy? Podstawowe problemy nowoczesnej 
historii chłópow polskich // Kwartalnik Historyczny. 2005. № 2. S. 91–111.

6 Hryniuk S. Peasants with Promise: Ukrainians in Southeastern Galicia, 1880–1900. 
Edmonton, 1991.

7 Михайлюк О. В. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціо-
культурні процеси. Дніпропетровськ, 2007.

8 Присяжнюк Ю. Українське селянство Наддніпрянської України: соціомен-
тальна історія другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Черкаси., 2007.
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неуникненною вадою, але «сіллю» дослідження 9. Особливо 
зважаючи на те, що образи селянства часто є частиною шир-
ших інтелектуальних проблем і категорій — нації, культури, 
патріотизму, ідентичності. При такому підході звичні акценти 
при вивченні образів селянства в уяві освічених людей мину-
лого зміщуються: традиційно важливе питання про відповід-
ність цих образів дійсності, їхню адекватність і реалістичність 
стає другорядним, важливим натомість стає їхнє культурне та 
символічне значення.

Сучасні дослідження переконливо демонструють присут-
ність у західноєвропейській, східноєвропейській та російській 
традиції двох універсальних тенденцій. Першу можна окрес-
лити так: говорити про селянина — це завжди говорити про 
значно більше, ніж про справжнє село, такі розмови немину-
че стають дискусіями про бачення суспільством самого себе 
і своєї нації. Друга теза полягає в тому, що образи та ідеї, 
сформовані довкола селянства у ХІХ столітті, залишаються 
у підвалинах сучасної політичної культури. Як наслідок, образ 
селянина вивчається передусім як важливий для національної 
та культурної ідентичності 10.

 9 Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми… С. 24.
10 Див. для порівняння ключові положення подібних досліджень. 

Зокрема, за характеристикою Едварда Гірша, говорити про селянина 
у ХіХ ст. означало говорити про саму ірландію: Hirsch Е. The Imaginary 
Irish Peasant // PMLA. Vol. 106. 1991. No. 5. Pр. 1116–1133. Один із головних 
висновків дослідження Емі Вінґаард: від доби Просвітництва селянин 
репрезентує собою Францію і француза, а образи та ідеї, сформульовані 
довкола селянства, залишаються в центрі сучасних концепцій французької 
ідентичності. Див.: Wyngaard A. From Savage to Citizen: the Invention of the 
Peasant in the French Enlightenment. Newark, 2004. P. 13. Джон Ґаліардо до-
водить збіжність уявлень про «типового селянина» і «типового німця»: 
Gagliardo J. G. From Pariah to Patriot. The Changing Image of the German Peasant 
1770–1840. Lexington, 1969. P. 149). За висновком Елізабет Гельсінґер, сіль-
ська англія (ідеалізований есквайрл та ідеалізований поселянин) від 
XVIII ст. почали представляти Британію, перетворившися на основу на-
ціональної ідентифікації: Helsinger Е. К. Rural Scenes and National 
Representation: Britain, 1815–1850. Princeton, 1997. P. 13.

У сучасних публікаціях також присутній наголос на схиль-
ності освічених сучасників подій легко сприймати сконстру-
йовану інформацію та адаптувати її до подальших теоретич-
них побудов. Яскравим прикладом може слугувати аналіз 
«віднайдення» раніше ніким не поміченої селянської общини 
в Росії із її добровільністю, патріархальністю й егалітаризмом 
іноземним мандрівником Августом Гакстгаузеном, а також 
напрочуд швидкого засвоєння уявлень про її існування ро-
сійським освіченим суспільством, аж до закріплення її в у акті 
про скасування кріпосного права 1861 року як обов’язкової 
структурної організації сільської спільноти 11.

Символічне значення образів селянства привернуло увагу 
передусім дослідників націоналізму — ідеології, для якої ви-
нятково важлива категорія «народ» та приписувані йому 
характеристики. Нові підходи акцентували увагу на трьох 
ключових сюжетах: ролі народної культури у формуванні 
високих національних культур; особливостях взаємодії інте-
лігенції як творців національної ідеології та селянства як її 
важливого адресата (передусім на механізмах перетворення 
селян у національно-свідомих громадян); мінливих і часто 
суперечливих образах селянства, пропагованих ідео логами 
національних рухів (які мусили дати раду із тим, що селян-
ство, за влучним висловом Влодзімежа Меджецького, було 
одночасно фундаментом і баластом модерної нації 12).

Завдяки впливу новітніх теорій націоналізму прості кон-
статації про соціальні практики національних рухів кштал-
ту «вони збирали фольклор, аби краще вивчати свій народ» 
поступилися місцем спеціальним студіям символічних ме-
ханізмів та ідей, які стояли за подібною діяльністю. Саме 

11 Dennison T. K., Carus A. W. The Invention of the Russian Rural 
Commune: Haxthausen and the Evidence // The Historical Journal. 2003. № 46. 
P. 561–583.

12 Меджецький В. Селяни у націотворчих процесах Центральної і Східної 
Європи у другій половині ХіХ — на початку ХХ ст. // Україна модерна. Число 6. 
Львів, 2001. С. 59.
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у теоретичних роботах з історії націоналізму була виведена 
універсальна двоскладова формула ставлення лідерів наці-
ональних рухів до селянства: романтики ідеалізували його 
як втілення національного контитуїтету та охоронця націо-
нальної культури, а покоління часів позитивізму шукало 
способів політичної мобілізації селянства і мусило бути 
передусім реалістами.

За останні кілька десятиріч вийшла низка книжок, за-
вдяки яким новітні теорії націоналізму були верифіковані 
на українських матеріалах. Особливістю вивчення став по-
мітний історіографічний дисбаланс. Місце селянства у ідео-
логії та соціальних практиках українського національного 
руху ХІХ — початку ХХ століть добре вивчено на матеріа-
лах Галичини, передусім завдяки дослідженням Джона-По-
ла Химки «Галицькі селяни та український національний 
рух у ХІХ ст.» 13, Андрія Заярнюка «Ідіоми емансипації. 
“Визвольні” проекти і галицьке село у середині ХІХ ст.» 14, 
Ярослава Грицака «Пророк у своїй вітчизні. Франко та його 
спільнота (1856–1886)» 15. Натомість уявлення про село 
в українському русі на землях, що перебували у складі Ро-
сійської імперії, де на відміну від Галичини контакти укра-
їнської інтелігенції із селянством були обмеженими, при-
вертають значно менше дослідницької уваги, нерідко 
обмежуючися традиційними згадками про «любов до на-
роду» та працю на його користь. Найвідомішою спробою 
відійти від цих звичних схем опису, зосередившись нато-
мість на селективних механізмах перетворення елементів 
народної культури у національну символіку, стала розвідка 

13 Himka J. P. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in 
the Nineteenth Century. Edmonton, 1988. 

14 Заярнюк а. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проекти і галицьке село у середині 
ХІХ ст. К, 2007.

15 Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886). 
К., 2006. Див. також: Struve K. Bauern und Nation in Galizien. Über Zugehörigkeit 
und soziale Emanzipation im 19. Jahrhundert. Göttingen, 2005.

Сергія Єкельчика «Тіло і національний міф: до картини укра-
їнського національного відродження ХІХ ст.» 16.

Наприкінці не можна не відзначити важливу особливість укра-
їнських досліджень народницьких ідей — їхній ретроспективний 
аналіз, коли «мірилом цінності» виступають передусім наслідки 
їхньої популярності в українській спільноті. Від початку ХХ сто-
ліття дослідників найбільше цікавило питання: як захоплення 
селянством і пріоритетна орієнтація на його потреби вплинуло 
на розвиток української культури. Багато авторів давали не-
втішну відповідь: молоду культуру це збіднило і помітно дефор-
мувало. Як наслідок, сформувалася впливова традиція критич-
ної ревізії народницьких ідей.

Вже у нарисі Івана Лисяка-Рудницького «Інтелектуальні по-
чатки нової України» 17, що залишається найкращим стислим 
синтетичним викладом еволюції української суспільно-політичної 
думки кінця XVIII — початку ХХ століття, поруч із міркування-
ми про закономірність зосередження українського руху на «на-
роді» і простонародному, згадані і викликані цим його слабкість 
та однобокість, а також мізерність здобутків та їх утилітарний 
нахил 18. Ще критичніше щодо українського народництва як 
«явища патологічного», витвору, що штучно обмежив укра-
їнський народ до простолюду та гіпертрофував тезу про 
зраду вищих верств, висловився Омелян Пріцак у нарисі про 
історіографічну роль Михайла Грушевського 19. Про згубний 
вплив «гегемонії народництва» на українську культуру писали 

16 Yekelchyk S. The Body and National Myth: Motifs from the Ukrainian 
National Revival in the Nineteenth Century // Australian Slavonic and East European 
Studies. Vol. 7. N. 2 (1994). P. 31–59. Видання українською: Тіло і національний 
міт: до картини українського національного відродження ХіХ ст. // Єкель-
чик С. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ ст. К., 2010. 
С. 19–49.

17 Лисяк-рудницький і. інтелектуальні початки нової України // Історич-
ні есе. К., 1994. Т. 1. С. 173–191.

18 Там само. C. 179.
19 Пріцак О. У століття уродин М. Грушевського // Україна модерна. 2007. 

Ч. 12. С. 170–190.
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і дослідниці літератури Соломія Павличко 20 та Оксана Забужко 21, 
«пригнічувальну силу народництва в українській літературі ХІХ 
і великою мірою ХХ ст.» відзначав Григорій Грабович 22. Завдяки 
авторитету цих дослідників українське народництво дедалі час-
тіше описують як «родову травму» української культури, подо-
лання симптомів якої (антиінтелектуалізму, хуторянства, попу-
лістського моралізаторства, несправедливого забуття власної 
еліти) залишається й наразі важливим завданням. У наслідок цієї 
критики у сучасній українській гуманітарній науці намітилася 
виразна тенденція до «подолання народництва», маркування його 
як антимодерного і дещо примітивного напряму думки. Як ре-
зультат, за блискучими деконструкціями народницьких уявлень 
дещо загубився сам комплекс народницьких уявлень та вивчен-
ня причин його стійкості і популярності.

Загалом сучасна гуманітаристика розглядає образи селянства 
з позицій конструктивізму, наголошуючи передусім їхнє сим-
волічне значення для освічених спільнот, у яких вони функці-
онують. Закономірністю є тенденція до «збалансування», «нор-
малізації» бачення селянства: чим більш прикрашеними, 
ідеалізованими були образи села у національній традиції ми-
нулого, тим критичнішою виступає щодо них сучасна наука, 
і навпаки, чим негативнішими були образи села, тим уважніші 
гуманітарії до пропущених позитивних аспектів сільського 
життя.

20 Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: 2-е вид. К., 1999.
21 Забужко О. Notre Dame d`Ukraine: Українка в контексті міфологій. К., 2007.
22 Грабович Г. Функції жанру і стилю у становленні української літерату-

ри // Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есеї, полеміка. 
К., 2003. С. 27.

РОЗДіЛ 2 
Народ і його шанувальники

Дослідники давно звернули увагу, що в різний час селянство 
та сільське життя сприймалося у відмінний спосіб та у від-

мінних ціннісних координатах, а коливання зовнішніх оцінок 
села у діапазоні симпатії/критики/нехтування залежало від 
соціальних та інтелектуальних контекстів епохи 23. Тому перед 
розглядом поглядів представників українського руху на селян-
ство важливим видається схарактеризувати ту особливу соці-
альну, інтелектуальну і емоційну ситуацію, яка склалася у Ро-
сійській імперії у середині ХІХ століття та перетворила 
селянина на головного «героя часу».

2.1. Передісторія образу:  
як і чому селянин став цікавим

Селянство стало важливим об’єктом суспільної уваги 
у XVIII столітті. Раніше, у доіндустріальному світі, за зауважен-
ням Теодора Шаніна, представники еліти переважно сприйма-
ли селян ворожо або були схильні їх просто не помічати. Якщо 
селян таки згадували у текстах, то найчастіше — як грубих 
примітивних істот, що ведуть напівтваринний спосіб життя та 
потребують панської руки 24.

Увага до непривілейованих станів почала зростати із середи-
ни — кінця XVIII століття, відколи вони вперше в історії 

23 Williams R. The Country and the City. London, 1985. P. 12.
24 Современные концепции аграрного развития (Теоретический семинар): 

реферат книги Т. Шанина «Определяя крестьянство» // Отечественная исто-
рия. 1993. № 2. С. 9.
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перетворилися на силу, якою годі нехтувати. Поширенню 
нового ставлення сприяли, з одного боку, популяризація кон-
цепції природних прав кожної людини, незалежно від соці-
ального походження, з іншого — уявлення про народ як 
важливу політичну силу та джерело суверенітету. Обидві ці 
ідеї були породженням просвітницької філософії та остаточно 
утвердилися після Французької революції. Від тієї доби ви-
водять і дві підставові тези соціальної риторики про селян: 
протиставлення станово-розчленованому суспільству без-
станової єдності народу, основу якого складає простолюд, 
передусім селянство 25; та протиставлення трудящих верств, 
і зокрема селянства (як справжнього «народу») панству 
(як «не-народові»).

За словами дослідниці французької думки XVIII століття Емі 
Вінґаард, селянин як соціальний символ (носій позитивного 
морального типу, представник народу і — в перспективі — до-
брий громадянин) став одним із головних винаходів Просвітни-
цтва. 26 Водночас йшлося про символ доволі амбівалентний: 
просвітницька ідея народу як такого, що леґітимізує цивільний 
уряд, співіснувала із традиційно негативним баченням народної 
культури та сільського способу життя. Їх як і раніше ототож-
нювали з відсталістю, примітивністю та грубістю. Інакше кажу-
чи, для європейських просвітників селяни стали співгромадяна-
ми, але залишилися носіями «диких» уявлень і практик, для 
подолання яких варто було відшукати ефективні способи. За 
Просвітництва селян починають спеціально вивчати — переду-
сім заради того, аби успішніше ними керувати й виховувати. 

25 Петров В. історичний огляд українського літературознавства ХіХ—
ХХ ст. // Петров В., Чижевський Д., Глобенко М. Українська література. Мір-
чук і. Історія Української культури. Мюнхен; Львів, 1994. С. 26.

26 У парі із образом «шляхетного дикуна» та у прямому зв’язку із ним — 
адже обидва наділялися подібними рисами — природністю, простотою, 
невинністю; невипадково однією з найпоширеніших характеристик селяни-
на став вислів «незіпсована натура». Див.: Wyngaard а. From Savage to Citizen: 
the Invention of the Peasant in the French Enlightenment. Newark, 2004. р. 13.

Саме на цей час припадає поява перших масштабних освітніх 
проектів для простолюду.

Попри безумовний західноєвропейський ідейний вплив, роз-
виток суспільної думки в Російській імперії мав свою специфі-
ку. Ідеї Просвітництва, що зробили народ (націю) дієвою оди-
ницею історії та порушили питання про права громадянина 
(поширивши їх на усе населення країни), на теренах Російської 
імперії у XVIII столітті застосовувалися виключно до еліти 27. 
При цьому, зверхнє та відсторонене ставлення до простолюду 
було загалом подібним — між привілейованим та непривілейо-
ваними соціальними групами пролягав чіткий становий та 
культурний бар’єр, появу якого зазвичай пов’язують із рефор-
мами Петра І. За приклад може правити вислів Дениса Фонві-
зіна про «мужика», «одним человеческим видом от скота отли-
чающемся» 28 та єдино можливі два марґінальні амплуа селянства 
у художній літературі — комедійного персонажу або фонової 
фігури третього плану.

Спеціальні дослідження позиції малоросійського поміщицтва 
із селянського питання у другій половині XVIII — на початку 
ХІХ століття доводять, що місцевій еліті загалом було невлас-
тиве однозначно негативне сприйняття селянина, яке часто 
зустрічаємо у дописах російських поміщиків 29. Це можна по-
яснити пізнім офіційним запровадженням тут інституту крі-
посного права та чужістю усього комплексу ідей, пов’язаного 
з ним. Водночас територія колишньої Гетьманщини пережила 
подібні процеси поглиблення соціальної дистанції між станами 

27 Лотман Ю. Очерки по истории русской культуры XVIII — начала XIX века 
// Из истории русской культуры. М., 2000. Т. IV (XVIII — начало XIX в.). С. 196.

28 Лотман Ю. руссо и русская культура XVIII — начала ХіХ в. // Лотман Ю. 
История и типология русской культуры. Санкт-Петербург, 2002. C. 420.

29 Див. детальніше: Литвинова Т. Ф. «Поміщицька правда». Дворянство Ліво-
бережної України та селянське питання наприкінці XVIII — у першій половині 
XIX століття (ідеологічний аспект). Дніпропетровськ, 2011; Литвинова Т. Ф. 
Соціально-економічні погляди й господарські інтереси Ф. Й. Туманського 
// Український історичний журнал. 2007. № 1. С. 81–83.
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та закріплення стилістики культурної зверхності. Пантелеймон 
Куліш так описав подібне дистанціювання кінця XVIII століття 
(звісно, при читанні пасажу варто зважати на пафос і стилі-
стику 1861 року):

Когда в Украине явилось таким образом два общества, непохожие 

друг на друга ни бытом, ни одеждою, ни обычаем, ни языком, и ког-

да сами козаки спустились мало-помалу до уровня податного со-

словия наравне с новозакрепощенными крестьянами; тогда в со-

словии модном слово мужик сделалось словом укора... Неловкое, 

смешное, странное и нелепое — все это относилось к низшим 

классам украинского населения, и няньки панских детей, желая 

пристыдить своих питомцев, еще тогда начали употреблять свою 

ходячую фразу: Так только мужики делают [курсив автора цитати] 30.

За словами Григорія Галагана, патріархальна соціальна гар-
монія між поміщицтвом і селянством, якою так славилася Ма-
лоросія, була зруйнована освітою за європейським зразком та 
зростанням потреби поміщиків у прибутках, що призвела до 
визиску селянства 31.

Водночас, часто знехтуваний освіченим суспільством та 
мистецтвом XVIII століття, як об’єкт естетично непривабливий, 

30 Кулиш П. Обзор украинской словесности. Котляревский // Основа. 1861. 
№ 1. С. 240. Куліш додавав: «Несмотря на множество дворян, подражателей 
разумовского, в нашей Украине родной язык и родные обычаи не вывелись 
еще вообще между классом образованным, и могла бы, по-видимому, суще-
ствовать симпатическая связь между различными сословиями; но школы 
и высшие по-тогдашнему круги общества представляли антинародные 
образцы вкуса и самих нравов; все стремились отделиться от простонародной 
жизни, как от какого-то варварства, и отделяясь более или менее, оглядывались 
назад не иначе, как со смехом и пренебрежением». С. 246.

31 «Вместе с этим от характера того образования, которое принималось 
помещиками, они совершенно удалились жизнию своею от народа и скоро 
одни для других стали чужды. Народ роптал, повинуясь и терпя разныя 
притеснения и ожесточаясь, начал видеть в помещиках своих врагов, а не 
покровителей»: Галаган Г. О крепостном состоянии в настоящее время и о воз-
можности его уничтожения (Киев, 15 апреля 1857). інститут рукопису Націо-
нальної Бібліотеки України [надалі: ір НБУ]. Ф. і. № 6948. арк. 3зв.

селянин ніколи не був забутий економічною думкою. Згідно 
з популярним ученням фізіократів, сільське господарство роз-
глядали як єдине джерело чистого продукту й основу економі-
ки. Відповідно об’єктом суспільної уваги селянин був передусім 
як землероб та господарська одиниця, від праці якого залежав 
державний добробут — одним із найпоширеніших описів се-
лянства була саме характеристика його як стану, що годує 
решту суспільства.

Посутній вплив на бачення селянства у XVIII — першій 
половині XIX століть справила пропагована і прямими урядо-
вими наказами, і публіцистикою ідея про соціальні обов’язки 
дворян щодо підвладного ним селянства. Ідеалом визнавалося 
ставлення, яке в історіографії отримало назву патерналіст-
ського (подібно тому, як обов’язком батька є опіка над не-
повнолітніми дітьми, поміщик повинен дбати про власних 
селян, та опікуватися не лише їхніми статками, а й мораль-
ністю) 32. Такий підхід описував селян як «напівдітей», наголо-
шував на їхній нерозвиненості й потребі у зовнішньому до-
гляді, що невимушено поєднувалося із приписуванням цим 
«дітям» певних чеснот, передусім морального порядку. Патер-
налістська настанова залишиться важливим складником біль-
шості реформістських ідеологій народницького характеру 

32 Напр, Ніколай рєпнін у промові 1818 року на відкритті дворянських 
зборів у Полтаві і Чернігові закликав українське шляхетство шукати способи 
покращити селянський добробут, зі своїх статків жертвувати гроші на школи 
і лікарні для селян, покращувати їхнє житло, не забувати забезпечувати худо-
бою та опікуватися моральністю підвладних: «Тогда-то, по словам царским, 
поместья ваши будут уподобляться добронравным и благополучным семей-
ствам». Цит. за: речь малороссийского генерал-губернатора кн. Н. Г. репнина 
к дворянству Черниговской и Полтавской губернии / Опубл. а. Лашкевич  
// Киевская старина. 1887. Январь. С. 175. Полярність подібного ставлення мож-
на проілюструвати матеріалами листування П. Бєлєцького-Носенка зі своїми 
прикажчиками: поміщик щиро дбав про добробут селян свого маєтку, стежив, 
аби вони не розорювалися, підтримував їх грошима у неврожайний рік, за-
хищав від утисків сусідів і водночас вважав своїм природнім правом розпо-
ряджатися їхньою долею (призначати фізичні покарання, впливати на шлюб-
ний вибір тощо). Див.: Лучицкий И. Из недавнего прошлого // Киевская 
старина. 1901. № 4. С. 1–25.
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другої половини ХІХ століття — про що зокрема свідчить по-
ширеність характеристики селянина як «молодшого брата».

На бачення селянства вплинули також дискусії, що розпо-
чалися з кінця XVIII і загострилися у XIX столітті — про бажаний 
шлях розвитку людства, ставлення до прогресу та ціну цивіліза-
ції 33. Посилання на селянина, що живе поза сучасним часом та 
світом, з усіма його принадами і вадами водночас, стало у ній 
важливим полемічним аргументом. Від цього часу формулюють-
ся, обростають аргументацією та активно конкурують між собою 
дві архетипові оцінки такого становища селянина: позитивна як 
природності, або негативна як браку справжньої культури. Стом-
лені тягарем світських умовностей представники еліти подеколи 
були готові ідеалізувати просте та невимушене сільське життя. 
Найвідомішим літературним втіленням таких уявлень стали 
шляхетні селяни романів Жорж Санд (прибічниці ідей Руссо) — 
люди здорової первісної моралі, не ушкодженої цивілізаційними 
спокусами. Захоплення незіпсованою природністю сільського 
світу активно тиражувалося у сентиментальній літературі, з її 
образами мрійливих пейзажів та ліричних пастушків.

Ідеї Руссо знайшли чимало прибічників у Російській імперії. 
Літературні твори та спостереження «з натури» першої поло-
вини ХІХ століття нерідко зображують селян, що насолоджу-
ються здоровим побутом, що йому шляхетні люди, скуті світ-
ськими обмеженнями, можуть лише позаздрити 34, або ж 
ненадовго до них долучитися. Стилістику подібного сприйнят-
тя добре передає зізнання Миколи Маркевича початку ХІХ сто-
ліття: «Любя невинные занятия наших Украинских поселян, 
я часто слушаю через реку их песни, а иногда и разделяю их 
увеселения «incognito» 35.

33 Brettell C. Nineteenth Century Travelers’ Accounts of the Mediterranean 
Peasant // Ethnohistory. Vol. 33. No. 2 (Spring 1986). р. 159.

34 Богданов К. О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований 
и экзотизмов. М., 2006. С. 136. Див. тут детальний опис такої літератури.

35 Цит. за: Грушевский а. Из истории украинской этнографии. Этно
графические темы в украинской литературе. Санкт-Петербург, 1910. С. 5.

Принципову зміну у ставленні до селянських звичаїв і по-
буту спричинив вплив романтизму, з його цікавістю до мину-
лого, передусім минулого національного. З романтизмом 
і сучасники, і пізніші дослідники пов’язують «відкриття» се-
лянства 36, коли пошук «народного духу» та автентичної на ціо наль-
ної культури, втраченої елітами, привів під стріху селянської 
хати. Як наголосив Пітер Берк, поняття «відкриття» звісно ж 
не треба розуміти буквально, мовляв раніше селянства вза-
галі не знали. Йшлося про відкриття як сприйняття захоплене 
і позитивне, розгляд у принципово нових ціннісних коорди-
натах 37. Саме романтизм подарував селянству нове символіч-
не значення, актуальність якого не вичерпалася і досі — 
головного творця і охоронця національної культури. З пасив ного 
об’єкта впливу еліт в уяві романтиків народ перетворився на 
самостійного рушія історії й неперевершеного колективного 
генія.

На початку ХІХ століття у суспільному сприйнятті народна 
культура, з царини нецивілізованості, цікавої хіба що як екзо-
тика, перетворюється на скарбницю національних традицій. 
У суспільній думці більшості європейських країн у тому чи 
іншому варіанті поширюється «теорія двох культур» — проти-
ставлення культури простонародної як чисто національної та 
культури еліт як зіпсованої іноземними впливами. При цьому, 
вміння селянства бути носієм сталої традиції у змінному світі 
визнавалося мало не найголовнішою його чеснотою.

36 Сам термін «відкриття селянства» активно використовувався і сучасни-
ками, і пізнішими дослідниками. Напр., за характеристикою Драгоманова: 
«…бо тільки в ХіХ віку і чим дальше до наших днів і у Великій і у Малій русі 
та мало не в усіх Європі одкрито, мов ту америку, правдивий народ, а осо-
бливо сільський…». Див.: Драгоманов М. антракт з історії українофільства 
// Драгоманов М. Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на 
Україні»). К., 1991. С. 216.

37 Синтетичний опис сприйняття селян у західноєвропейських країнах 
кінця XVII — першої половини ХіХ століття див. у книзі: Burke P. Popular 
Culture in Early Modern Europe. Ashgate Publishing, Ltd., 2009. (український 
переклад: Берк П. Популярна культура в ранньомодерній Європі. К., 2001.)
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Ідеї романтизму посприяли естетизації селянства, зробивши 
його із фігури замовчування постаттю привабливою та загадко-
вою. Водночас митців і філософів мало обходили самі тогочасні 
селяни, їхнє становище і турботи. Інтерес раннього романтич-
ного народництва до селянства мав характер антикварний та 
ретроспективний 38: селянською культурою цікавилися передусім 
як ресурсом для оновлення літератури та відтворення старовини, 
бо в ній, вільній від іноземного та цивілізаційного впливу, най-
краще збереглася пам’ять про минуле 39 (в українському випад-
ку — це передусім пам’ять про козаччину). Відповідно пріорит-
ними об’єктами уваги стали народна творчість, традиції і мова.

Серпанок мистецьких шукань та історико-етнографічних 
інтересів вправно приховував одноманітну сільську повсяк-
денність. А справжнє селянство (як соціальна група) цілком 
розчинялося у понятті «народ», абстрактному образі національ-
ної спільноти поза чіткими соціальними категоріями та кон-
кретним історичним часом 40. В уяві романтиків селянин зали-
шався ідеалізованою постаттю, наділеною численними 
чеснотами «природної людини»: моральністю, мужністю, вмін-
ням безкорисливо любити тощо. У цей період розрив між лі-
тературно-мистецьким образом села (світом мальовничих 

38 Петров В. історичний огляд українського літературознавства // Віктор 
Петров, Дмитро Чижевський, Микола Глобенко Українська література. іван 
Мірчук Історія української культури. Мюнхен; Львів, 1994. С. 26.

39 Пантелеймон Куліш, розповідаючи про свої мандрівки українськими 
селами в молодості, зауважував: «Меня увлекала поэтическая сторона жизни 
народа»; «…сам народ — такой памятник своей прошедшей жизни, который 
лучше всякого произведения искусств вводит нас в познание того, как он 
существовал до настоящего времени». Куліш П. Записки о Южной Руси. К., 
1994. С. 234–235.

40 романтики не розрізняли (або принаймні не розрізняли достатньо 
чітко) примітивне і середньовічне, міське і сільське, селян і націю загалом. 
Див.: Burke P. Popular Culture in Early Modern Europe… р. 46. За словами П. Бер-
ка, для романтиків «народ» — «це загадкові Вони, описуваний у термінах 
усього, чим самі його дослідники не були: він природний, простий, інстинк-
тивний, закорінений у традиції тощо» Burke P. Popular Culture in Early Modern 
Europe… р. 31.

ритуалів і красивих пісень) та прагматично-господарським 
баченням, залишеним чиновниками та землевласниками-прак-
тиками, набув особливої виразності.

В українському контексті романтична філософія була тісніше 
пов’язана не з мистецькими шуканнями, а із розвитком ідеоло-
гії національного самовизначення. З ідей німецького романтиз-
му особливо привабливими тут виявилися міркування Йоган-
на Ґотфрида Гердера про можливість відшукати автентичні 
національні начала у народній культурі: звернення до селянства 
стало зверненням до справжнього «свого». У період 20 — по-
чатку 60-х років ХІХ століття, який в історіографії традиційно 
характеризують як романтично-етнографічний, були сформу-
льовані низка підставових для української думки ідей, передусім 
ідеалізоване сприйняття «народу» як носія численних чеснот, та 
домінування «селянської концепції народу, з одного боку, й мов-
но-літературної, філологічної концепції народу з другого» (за 
визначенням Віктора Петрова 41). Інакше кажучи, для українських 
романтиків селянство остаточно здобуло статус єдиного «справж-
нього народу», і ототожнювалося передусім зі своєю мовою 
і побутом. Для цього періоду вивчати народ означало бути пе-
редусім філологом та етнографом.

Проникнення до Російської імперії ранньосоціалістичних 
вчень, вплив революцій 1848 року та піднесення суспільної 
уваги до становища кріпосного селянства прискорили пере-
творення «любові до народності» у «любов до народу», яке 
відбулося у 40–50-і роки ХІХ століття. До романтичного ретро-
спективного погляду на селянство як носія пам’яті про минуле 
додалася співчутлива увага до нього як сучасної знедоленої 
суспільної групи 42. А орієнтацію «народ для нас» (як джерело 

41 Петров В. Методологічно-світоглядові напрями в українській етногра-
фії ХіХ—ХХ ст. // Петров В. Розвідки. Т. 3. К., 2013. С. 1178–1181.

42 Михайло Грушевський схарактеризував це як перехід від романтично-
го «антикварного» зацікавлення народним побутом до «реального народни-
цтва»: Грушевский М. Движение политической и общественной украинской 
мысли в ХІХ столетии. Санкт-Петербург, 1907.
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високих мистецьких зразків та культурної пам’яті) заступає на-
станова «ми для народу» — потреба реагувати на його інтереси 
і бути йому корисним. Радикально змінюються й очікування 
від освіченої людини, небайдужої до народу: їй слід не збирати 
народну поезію чи колекціонувати народні строї, а жертвувати 
гроші на видання підручників для народної школи, а ще краще 
написати їх самому.

У Російській імперії селянство стало головним об’єктом 
су спільної уваги завдяки підготовці скасування кріпосного 
права. Історики неодноразово звертали увагу на те, що і в краї-
нах Західної Європи реформи, ініційовані для зміни/покра-
щення соціального та економічного становище селян, активі-
зували дискусії про природу та можливості цієї соціальної 
верстви. Адже для проведення подібних реформ потрібна була 
не лише добра воля уряду та еліт. Необхідним було й ство-
рення у суспільстві нового образу селянина — який би відпо-
відав ідеології та сподіванням реформістів, показав би, що 
селяни реформи заслуговують і зможуть нею скористатися 43. 
Невипадково головними темами дискусій у Російській імперії 
середини ХІХ століття стали питання про спроможність/неспро-
можність селян керувати власною долею, брати на себе і розу-
міти громадянські обов’язки та дискусії про шляхи повноцінної 
інтеграції цієї відсталої консервативної спільноти у сучасні 
суспільні стосунки.

Уряд, пропонуючи представникам заможних та освічених 
соціальних груп включитися у обговорення емансипаційних 
проектів, зокрема в селянських комітетах, генерував моду 
на «селянське питання» та пошуки шляхів його вирішення. 

43 Для порівняння див. міркування про особливу роль реформ у творен-
ні образів селянства у Німеччині: Gagliardo J. G. From Pariah to Patriot. 
The Changing Image of the German Peasant 1770–1840. Lexington, 1969. р. 57. За 
висновком іллі Гєрасімова, скасування кріпосного права у російській імпе-
рії урухомило активний процес соціальної інженерії та дискурсивного 
творення «селянства». Див.: Gerasimov I. V. Modernism and Public reform in Late 
Imperial Russia. Rural Professionals and SelfOrganization, 1905–1930. Basingstoke, 
2009. P. 24.

Гостроти суперечкам надавало загальне уявлення, що радикаль-
на зміна соціального становища селянства безпосередньо впли-
ватиме на загальні перспективи розвитку країни та майбутнє 
усіх її інших верств. Це зокрема дало змогу і представникам 
українофільського напряму, що народжувався, висловити влас-
ні міркування з цього приводу 44.

Більшість діячів українофільського руху середини ХІХ сто-
ліття називали вплив підготовки і проведення селянської ре-
форми вирішальним у формуванні свого світогляду, посилали-
ся на неї задля обґрунтування власної активності. Наприклад, 
Павло Житецький у виправдальній записці щодо свого украї-
нофільства кінця 1870-х років зауважував: «Мы сложились 
умственно и нравственно под впечатлением крестьянской 
реформы, которая служила для нас точкой опоры во всех 
помышлениях наших о благе народа» 45 (додаючи, що це благо 
українофільський рух розумів так само, як уряд, тобто, у першу 
чергу, як просвіту).

Підготовка і проведення визвольної реформи сприяла 
«приземленню» високого образу народу на ґрунт соціальної 
практики і спонукала говорити передусім про актуальні про-
блеми села. Панас Рудченко, описуючи у спогадах піднесен-
ня громадської ініціативи кінця 50 — початку 60-х років 
ХІХ століття, серед питань, які найбільше хвилювали сучас-
ників, називав:

44 Базові положення «Правил» Товариства Св. Кирила та Мефодія цілком 
відповідають філантропічним настроям доби: «Общество будет стараться 
заранее об искоренении рабства и всякого унижения низших классов, равным 
образом и о повсеместном распространении грамотности». Цит. за: Устав 
Славянского общества св.. Кирилла и Мефодия // КирилоМефодіївське това-
риство. Т. 1. К., 1990. С. 152. Просвітницькі ж і видавничі проекти для про-
столюду П. Куліша і а. Марковича початку 1840-х років орієнтувалися на 
численні зразки як приватного, так і урядового походження: Міяковський В. 
Люди сорокових років (Кирило-Методіївці в їх листуванні) // За сто літ: 
Матеріяли з громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ сто-
ліття. 1928. Кн. 2. Т. 25. С. 40.

45 Житецький П. Г. Записка // Ющенко Г. Записка П. і. Житецького  
// Архівна справа. Харків, 1927. Кн. 4. С. 19.
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Як допомогти меншому братові-кріпакові, що цілі віки скнів у не-

волі та безпросвітній темряві, позбутися тих лихих ознаків, які 

накладає неволя, піднятися угору, стати справжнім вільним грома-

дянином. З прихильності до меншого брата і жадобою допомогти 

йому позбутися лиха тоді от піднялося і народолюбство 46.

На 60-і роки ХІХ століття припав пік безпрецедентної 
уваги до селянства у Російській імперії. Це час активного 
пошуку «справжнього» знання про селянина. Ключовим стає 
питання, що являє собою селянство і чого потребує. Для 
українського руху 60-і роки ХІХ століття традиційно роз-
глядають як рубіжний етап: час остаточного оформлення 
народницької ідеології та її перетворення на панівну, початок 
позитивістського періоду в українській науці та реалізму 
в українській літературі 47. Усі три характеристики стосують-
ся сприйняття селянства: романтично-етнографічне «анти-
кварне» зацікавлення народним побутом змінює «практичне» 
народництво з його ідеями опіки над матеріальним добро-
бутом та духовним прогресом селянства; містичні уявлення 
про абстрактний «народ» поступаються перед попитом на 
конкретне знання про селянина; і задовольняти його починає 
не лише наука, а й література. Водночас із пізнішої перспек-
тиви пошуки «справжнього селянина» у 60–80-і роки 
ХІХ століття видаються малоуспішними: і нове покоління 
представників українського руху початку ХХ століття, і су-
часна академічна історіографія схильні винуватити тогочас-
них освічених людей в ідеалізації селянина. Чим можна по-
яснити цей парадокс?

46 Мирний П. і. Я. рудченко // Мирний П. Зібрання творів у 7ми томах. 
Т. 7. К., 1971. С. 287–288.

47 Періодизації йдуть від робіт Михайла Грушевського: Грушевский М. 
Движение политической и общественной украинской мысли в ХІХ столетии. 
Санкт-Петербург, 1907; Грушевський М. Сто літ українського народництва  
// Первісне громадянство та його пережитки на Україні. К., 1927. Вип. і–ііі. С. 4–8.

2.2. селянство та інтелігенція: 
проблеми дистанції та обізнаності

Найпоширеніше та найочевидніше пояснення запропо-
нували ще критики народництва початку ХХ століття: при-
чина полягає у незнанні та соціальній дистанції. На запитан-
ня про те, наскільки українська інтелігенція була обізнаною 
із селянством, вже загальноприйнятим стало відповідати са-
краментальною, сказаною з іншого приводу, ленінською фра-
зою: «страшно далеки они от народа». Тому, аби зрозуміти 
особливості бачення селянства українською інтелігенцією, 
варто детальніше зупинитися на особливостях спілкування цих 
двох соціальних груп та джерелах, з яких освічені люди другої 
половини ХІХ століття здобували інформацію про селянина.

Самі прибічники українського руху вкрай низько оцінювали 
власну обізнаність із селянством. Вони визнавали, що власний 
шлях «до народу» розпочинали переважно з бібліотеки та за-
пальних молодечих теоретичних розмов. У 20-і роки ХІХ сто-
ліття Ізмаїл Срезневський писав в «Украинском сборнике», що 
«Наталка Полтавка» мала сильний вплив на вивчення україн-
ської народності, можна сказати, пробудила його і до цього 
часу залишається кращим покажчиком майже всіх важливих 
особливостей, за якими слід цю народність вивчати 48, а згодом 
Тарас Шевченко дорікав землякам: «Прочитали собі по складах 
«Енеїду» та потинялись коло шинку, та й думають, що от коли 
вже ми розпізнали своїх мужиків» 49. У 1860–70-і роки ця тен-
денція залишилася, додалися лише нові твори і автори.

48 Грицюта М. Селянство в українській дожовтневій літературі. К., 1979. 
С. 13.

49 Там само. С. 15. Літературний характер початково здобутої інформації 
про село був властивим і російському народництву. Так, Осип аптекман 
зазначав, що радикальна молодь про те, «как живеться народу и какой вооб-
ще есть российская действительность» дізнавалася від улюблених своїх авто-
рів, особливо белетристів — народників. Див.: аптекман О. В. Из истории 
революционного народничества. «Земля и воля» 70х годов (По личным воспомина-
ниям). ростов-на-Дону, 1907. С. 36.
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Якщо дописи до «Основи» представити своєрідною квінте-
сенцією поглядів українського суспільства початку 60-х років 
ХІХ століття на селянство та завдання освіченої людини щодо 
нього, то одна з наскрізних їхніх тем: «так мало еще знают на-
род саме преданные ему люди!» 50.

Тема поганої обізнаності української інтелігенції із селянством 
залишилася актуальною і в наступне десятиліття. Юрій Цвітков-
ський, після оприлюднення Емського указу 1876 року, розмір-
ковуючи про перспективи українства і способи подолання на-
кладених обмежень, пропонував зосередитися саме на 
науковому народовивченні як нагальній потребі: «Будем научно 
разрабатывать все, что касается жизни народа, этого не запретят 
нам даже теперь. А между тем мы очень мало с ней знакомы» 51.

У подібних наріканнях учасники українського руху не були 
самотніми. Бачення селянського світу як terra incognita, не-
збагненного і принципово відмінного, було властиве як прав-
лячим елітам, так і представникам національних рухів Західної 52 
та Східної Європи, і російській думці більшості напрямів середи-
ни ХІХ століття 53. Загадковий селянський світ освіченим людям 

50 Современная южнорусская летопись // Основа. 1862. № 5. С. 2.
51 Цвітковський Ю. Ю. Лист до М. Драгоманова від 7/19 липня 1877 р.  

// Архів Михайла Драгоманова. Т. 1.: Листування Київської Старої громади 
з М. Драгомановим (1870–1895 рр.). Варшава, 1939. С. 226.

52 Уявлення про те, що селянство живе в іншому столітті та іншому світі, 
аніж освічені класи, було поширеним у західноєвропейській думці ХіХ сто-
ліття. Для прикладу див. цитату про взаємини французьких освічених верств 
і селян 1851 року: «Два різних народи, що живуть на одній землі життям 
настільки відмінним, що здаються один одному іноземцями». Цит. за: 
Weber E. Peasants Into Frenchmen. The Modernization of Rural France 1870–1914. 
Stanford, 1976. р. 9.

53 Див. детальніше: Frierson C. Peasant Icons: Representations of Rural People in 
the Late Nineteenth Century Russia. New York, 1993. р. 6; Chulos Ch. J. Stories of 
the Empire: Myth, Ethnography, and Village Origin Legends in Nineteenth-Century 
Russia // Imperial and National Identities in Pre-Revolutionary, Soviet and Post-Soviet 
Russia. Helsinki, 2002. Pр. 115–134; Frank S. P. “Simple Folk, Savage Customs?” 
Youth, Sociability, and the Dynamics of Culture in Rural Russia, 1856–1914  
// Journal of Social History. Vol. 25. No. 4 (Summer 1992). Pp. 711–736.

потрібно було дослідити, описати, «відкрити» подібно до світів 
далеких екзотичних країн, тільки їхати за моря не було потре-
би — вистачало попрямувати із міста в село.

Подібне «екзотичне» зображення простолюду сучасна іс-
торіографія часто пояснює за допомогою концепції «внутріш-
нього колоніалізму» 54. В її основі лежить підмічена подібність: 
уряди та освічені люди нерідко описували населення власної 
країни у той самий спосіб, в який європейські колонізатори 
описували аборигенне населення далеких колоній — як міс-
тифікованого відсталого «Іншого», якого треба вивчити і ци-
вілізувати — й подібне бачення ставало інструментом сим-
волічного і реального панування. Хоч важко погодитися 
з абсолютизації подібних порівнянь та з описами усіх про-
світницько-цивілізаторських урядових і приватних зусиль 
саме як «колоніальних проектів», в контексті нашого дослід-
ження найбільш важливою є ідея про навмисне, символічне 
наголошення культурної дистанції, яка лежить в основі цих 
описів — освічені дописувачі самі воліли дистанцію між со-
бою і селянством наголошувати, підтримувати, а подеколи 
і перебільшувати 55.

Вочевидь не варто буквально сприймати на віру нарікан-
ня на цілковите незнання селянського світу. Драматизація 

54 Див. застосування подібних підходів до аналізу бачення селянства росій-
ськими народниками та, ширше, елітою російської імперії: Etkind A. Internal 
Colonization. Russia`s Imperial Experience. Cambridge, 2011; Etkind A. Whirling with 
the Other: Russian Populism and Religious Sects // The Russian Review. Vol. 62 
(October 2003). р. 587.

55 Певну штучність надмірного підкреслення відмінностей влучно ілю-
струє коротка сцена із «Селян» Оноре де Бальзака про зустріч паризького 
журналіста зі старим селянином. Міський спостерігач захоплений популяр-
ними серед освічених людей думками: «Невже він подібний до мене? Спіль-
ний у нас з ним — тільки вигляд, та й то… Ось вони — куперівські червоно-
шкірі, — мовив подумки Блонде, — не треба їздити до америки, щоб 
спостерігати дикунів». «Дикун», у свою чергу, вправно підігруючи очікуван-
ням, піддурює наївного городянина на гроші вигадкою про видру, яка ніби-
то щойно пропливла річкою. Див.: Бальзак О. Селяни / Пер. Є. Дроб’язка  
// Бальзак О. Ежені Гранде. Селяни. К., 1981. С. 198–199.
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соціальної і культурної дистанції та власного незнання значною 
мірою була витвором самих представників українського руху, 
для яких селянин міг бути водночас чужим та знайомим.

На користь тези про обізнаність говорить соціальне походжен-
ня більшості діячів українського руху другої половини ХІХ — 
початку ХХ століть. Історіографічна традиція описує їх як до-
сить соціально близьких до селянського світу, через що вони 
були краще з ним обізнані ніж, скажімо, перші ідеологи росій-
ського народництва 40–50-х років ХІХ століття, які ліпше зна-
лися на західноєвропейських ідеях, аніж на світогляді власних 
дворових людей. Український рух поповнювали не вихідці 
з аристократичних родин, де мовою спілкування з дитинства 
одразу була іноземна, а контакт з простолюдом украй обмеже-
ний, а переважно діти провінційного дрібного дворянства, 
сільського духовенства, дрібного і середнього чиновництва, що 
мешкало із селянством «пліч-о-пліч». Опис побуту дрібного 
дворянства, чиновництва та парафіяльного духовенства першої 
половини ХІХ століття, наведений Олександром Грушевським, 
добре ілюструє близькість та взаємодію двох світів:

В беседе постоянно слышалась украинская речь, на ней же велась 

домашняя переписка; соблюдались украинские народные обряд-

ности и верили народным приметам; дети вырастали на руках 

нянек, передававших и родной украинский язык и пестрый запас 

песен, поверий и обычаев 56.

Член Київської громади Опанас Михалевич, наголошуючи, 
що нахил до українства з його інтересом до народної культури 
був для українофілів не модою, а душевною потребою, пояс-
нював це зокрема тим, що їхні батьки переважно мешкали по 
селах 57. Поступовій демократизації руху сприяло і «оселянення» 

56 Грушевский а. С. Из истории украинской этнографии. Этнографические 
темы в украинской литературе. Санкт-Петербург, 1910. С. 7.

57 Михалевич О. И. Спомини про «Київську громаду» // ір НБУ. Ф. Х. 
Спр. 5804. арк. 5.

джерел формування української інтелігенції як через поколін-
ня, так і безпосередньо, яке розпочалося у другій половині 
ХІХ століття 58.

Першими зразками сприйняття селянської культури пред-
ставники українського руху часто завдячували родинному 
вихованню. Доволі типовою самохарактеристикою були 
згадки про зв’язок із українським, усвідомлений через матір 
та бабусю (які часто не мали особливої освіти, говорили 
українською та дотримувалися місцевих звичаїв), і вплив 
більш свідомої батьківської цікавості до української історії 
і культури. Як перші враження від спілкування із селянським 
світом у спогадах часто присутня тепла згадка про няньку 
із селян, про приятелів серед сільських хлопчаків та дорос-
лих. Батьки могли обирати різні стратегії виховання — нама-
гатися обмежити контакти своїх дітей із селянами чи ставитися 
до них позитивно, але в кожному разі здійснити соціальне роз-
межування було неможливо 59. Враження, отримані на селі 

58 Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ—ХХ століть: соціаль-
нопсихологічний портрет. К., 1993. С. 24.

59 Олена Пчілка, розповідаючи про виховання у родині Лисенків, 
відзначала бажання матері майбутнього композитора відгородити його 
від спілкування із селянами. Проте «Ніяка гувернантка, та навіть і мама, 
не могли б уберегти дітей від села, від його впливів. Няньки, велика 
двірня, всі ті слуги в горницях і в дворі оточували панських дітей зранку 
й до вечора, особливо хлоп’ят»: Пчілка О. Микола Лисенко (Спогади 
і думки) // М. В. Лисенко у спогадах сучасників. К., 1968. С. 64. іван Нечуй-
Левицький, вихідець з родини священика, у власному життєписі згадував 
про особливу роль своєї няньки-селянки: «Баба Мотря казала нам казок, 
співала пісень, водила мене із собою по селу до людей, де тільки сама 
бувала, виводила по хрестинах і по весіллях та похоронах. Я скрізь бував 
з нею і змалку придивлявся до народного життя». Див.: Нечуй-Левиць-
кий і. Життєпись івана Левицького (Нечуя), написана ним самим // Не-
чуй-Левицький і. Зібрання творів у 10 т. Т. 10. К., 1968. С. 9. Для порів-
няння дивись спогади Сергія Єфремова, який теж виріс у родині 
священика, про ставлення до селянина: «У нас, у домі, хоч інколи й ла-
яли його, але взагалі ставилися без жодної призри і навіть з якоюсь по-
шаною». Цит. за: Єфремов С. Про дні минулі [Спогади] // Молода нація. 
2002. № 1 (22). С. 153, 154.
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у дитинстві, часто згадувалися як одне з джерел пізніших 
народницьких захоплень 60.

На роки середньої та вищої освіти припадало оформлення 
народницьких симпатій, перших проб пера, фольклорних сту-
дій і життєвих проектів, пов’язаних з допомогою селянству 61. 
Перші практичні зусилля з вивчення і допомоги переважно 
адресувалися саме знайомим, «своїм» селянам — у них роз-
питували про народний побут, їм читали українську літературу, 
повернувшися з гімназії на вакації (у своїх спогадах Михайло 
Драгоманов переповідав, як дворові дівчата плакали в три річ-
ки, як він виспівував їм «Сватання на Гончарівці» 62, а Євген 
Чикаленко пригадував про читання дворовим парубкам «Коб-
заря» і творів Марка Вовчка 63).

Проте подальші біографії представників української інтелі-
генції засвідчують радше дистанціювання від селянського світу, 
ніж близькість до нього. Освіта та спосіб життя виключали 
інтелігенцію з традиційного селянського світу 64, навіть тих її 

60 На думку Петра Єфименка, «впечатления, полученные в детстве от 
украинской деревни», разом із впливом української літератури, переду-
сім поезії Шевченка, формували основу для народницького світогляду: 
Одинець П. [Єфименко П.] К вопросу об украинском народничестве (Опыт 
программных вопросов для изучения украинской национальной идеи)  
// Киевская старина. 1906. Т. 93. № 7–8. С. 338–339.

61 Типові юнацькі зацікавлення відбиває запис у щоденнику Панаса Мир-
ного 1865 року (йому тоді було чотирнадцять років) про наміри вивчати 
фольклор, аби «проводить параллели между загадочными преданиями на-
рода и научными истинами» чи коментар «після обід писав одну повістину 
віршами, як гине наша краса дівоча од паничів»: Мирний П. Щоденники  
// Мирний П. Зібрання творів у 7 томах. Т. 7. К., 1971. С. 301, 306.

62 Драгоманов М. П. австро-руські спомини (1867–1877) // Драгоманов М. П. 
Літературнопубліцистичні праці у 2х томах. Т. 2. К., 1970. С. 153.

63 Чикаленко Є. Х. Зібрання творів. У 7-ми томах. Т. 1. Спогади. Уривки 
з моїх споминів за 1917 р. К., 2003. С. 75.

64 Михайлюк О. В. Модернізована еліта і традиціоналістський народ: про-
блема становлення національної свідомості на східноукраїнському грунті (кі-
нець ХіХ — перша чверть ХХ ст.) // Вісник Харківського національного універси-
тету ім. В. Н. Каразіна. Історія України. Харків, 2001. Вип. 4. № 504. С. 19.

представників, які генетично та соціально з нього походили. 
Kар’єра більшості учасників активного українського руху була 
пов’язана з інтелектуальною міською працею, переважно гу-
манітарного профілю 65 — вчителюванням та чиновницькими 
посадами. Державна служба ставала долею більшості випуск-
ників університетів Російської імперії, країни, де представники 
інтелігентських професій майже не мали фахових альтернатив. 
У часи, коли багато хто починав із мрій перетворення світу на 
засадах соціальної справедливості, а закінчував більш чи менш 
вдалою державною кар’єрою, найпоширенішим ставав вибір 
позиції «службовець у робочий час, а народолюбець — у віль-
ний». За висловом Бориса Грінченка початку 90-х років XX сто-
ліття, тогочасна інтелігенція «живе здебільшого по містах, село 
бачить інколи та не надовго» 66.

Подібне соціальне становище не лише вимагало обережності 
у висловленні власних поглядів (адже йшлося про необхідність 
демонстрації лояльності й відповідні ризики, особливо для тих, 
хто працював у сфері викладання 67). Із цим, попри складності, 

65 Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ—ХХ століть... С. 39. 
Проблема дистанціювання освічених городян від сільського життя розробля-
лася і в українській літературі. Для прикладу можна назвати героя роману 
«Хмари» Нечуя-Левицького, Павла радюка, який у студентські роки захо-
плювався міркуваннями про способи покращення народного добробуту, 
перевдяганням у народний одяг та збором етнографічних відомостей, а потім 
посів викладацьку посаду в університеті й обрав «професорське життя».

66 Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської // Б. Грінченко — М. Дра-
гоманов Діалоги про українську національну справу. К., 1994. С. 44. Михайло 
Драгоманов, описуючи свій досвід спілкування із селянами, зауважував: 
«Особисто я, напр., ніколи не «ходив у народ», бо моя робота вдержувала 
мене у великому місті, в кабінеті. В селі бував я рідко, як гість і, звісно, панич 
або пан...», хоча принагідно ніколи не відмовляв селянам у допомозі: «лист 
прочитати, відповідь написати, «бумагу» до уряду, сказати слівце чиновни-
кові, попові, навіть хініну дати проти трясці і т. ін.». Цит. за: Драгоманов М. 
Листи на Наддніпрянську Україну… С. 200.

67 За зауваженням Якова Новицького у спогадах про 1870-і роки: «хто єднав-
ся з народом, говорив, писав його мовою — лічився «неблагонадійним». Див.: 
Новицький Я. автобіографія // Україна. Кн. 6. 1925. С. 187. Утім, поважна посада 
і репутація вправного чиновника могли поєднуватися з народницькими 
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більшість давали раду — готовність українофілів поповнювати 
лави чиновництва та спричинена цим лояльність у порівнянні 
з російськими народниками ставала об’єктами критики як пізні-
ших дослідників руху, так і радикально налаштованих сучасників 68. 
Звідси, що не менш важливо, походило і специфічне ставлення 
до селянства і способи здобуття інформації про нього. Наприклад, 
за спогадами Софії Русової, Іван Рудченко, відвідуючи її родину, 
«багато розказував і про народні казки, які він тоді збирав, і про 
фінанси, бо служив десь у Києві чи то в конторі, чи в іншій якійсь 
фінансовій установі» 69. Городяни, зайняті переважно розумовою 
працею, мусили, окрім читання про селянство, шукати спеціаль-
ні способи збирати відомості про нього — передусім заради того, 
аби поділитися ними з іншими зацікавленими міськими читачами 70.

2.3. способи пізнання селянського світу
На середину ХІХ століття загальноприйнятим стало уявлен-

ня про те, що отримувати відомості про село з третіх рук 
є справою негідною — більш достовірним способом пізнання 

симпатіями доволі органічно, прикладом чого може слугувати доля Панаса 
Мирного, який при керівній праці у казенній палаті міг зберігати виразно 
народницькі погляди часів «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: Зеров М. анатоль 
Свидницький, його постать і твори // Зеров М. Від Куліша до Винниченка. На-
риси з новітнього українського письменства. К., 1929. С. 82.

68 Мияковський В. «Киевская громада» (Из истории украинского обще-
ственного движения 60-х гг.) // Летопись революции. 1924. № 3 (8). С. 128. На-
приклад, на вміння українофілів «поміщатися на доходні місця» М. Драго-
манов нарікав у листі до М. Бучинського 1872 року, вказуючи на властиву їм 
службу по акцизним управам, контролям та земським установам. Див.: 
Драгоманов М. До М. Бучинського від 25 грудня 1872 р. // Драгоманов М. П. 
Літературнопубліцистичні праці у 2х томах. Т. 2. К., 1970. С. 446.

69 русова С. Мемуари. Щоденник. К., 2004. С. 28.
70 Показовою є характеристика Якова Новицького, дана Миколою Сум-

цовим, щодо його етнографічних зацікавлень: «С молодых лет он усвоил 
похвальный обычай заносить в записную книгу наблюдения свои за окружаю-
щей средой, и по временам делиться ими с читающей публикой». Сум-
цов Н. Ф. Современная малорусская этнография. Ч. 1. К., 1893. С. 131.

селянства визнавалося особисте спостереження, побачене 
«на власні очі». До того ж, звичне повсякденне знання про 
селян визнавалося недостатнім — селянський світ як світ осо-
бливий потребував спеціального вивчення. Із 30–40-х років 
ХІХ століття практика «знайомства з народним життям» стала 
важливим складником життєвого досвіду людей, особливо мо-
лодих, що ототожнювали себе з українством 71, і епізоди дослі-
дження життя по селах містить майже кожна біографія.

Відомості про перші спроби української молоді кінця 50 — 
початку 60-х років ХІХ століття познайомитися із селянством 
навіть народили тезу про першість українського «ходіння в на-
род» відносно російського, досить поширену в українській 
традиції 72. Проте етнографічні експедиції молоді кінця 50-х ро-
ків ХІХ століття, що поєднували відвідини історичних місць 
з візитами на село, мали обмаль спільного з «ходінням в народ» 
російських народників 70-х років, орієнтованим на пропаганду 
соціальних перетворень. За мету їхні учасники переважно мали 
знайомство з народним життям та розпитування про старовину, 

71 Украй корисним це визнавалося для тих, хто народився у місті. Як 
писав 1862 року Олександр Потебня до приятеля, оповідаючи про намір 
ближче познайомитися з народним життям і закликаючи його скласти ком-
панію: «До діла було б мені, коханий земляче, обьіхати або й пішки обійти 
якусь невелику частину України та придивитись й прислухатись до народ-
ного життя й мови... Сами знаете, що вас нам дуже треба, бо и я змалку усе 
из книжками возився, а до простого чоловіка і слова сказати не вмію, а він 
[харківський приятель Чіріков] увесь свій вік у городі пробував» Цит. за: 
Житецький і. О. О. Потебня і Харківська громада в 1861–63 рр. // За сто літ. 
1927. Т. 24. Кн. 1. С. 74.

72 Сергій Подолинський вказував 1875 року у листі В. Смірнову: «Да 
и действительно, кто в россии первый указал путь «в народ», как не 
хлопоманы. В 1860–63 году хлопоманы ходили в народ так же, с теми же 
целями и действовали теми же способами, как теперь радикалы». Цит. за: 
Подолинський С. До В. Н. Смирнова в Лондон. 17 травня 1875 р. // Подолин-
ський С. Листи та документи / Упоряд. р. Сербин, Т. Слюдикова. К., 2002. 
С. 236–237. Пор. характеристику Драгоманова: «Бунтарство-народництво то 
і видумали власне українофіли… і подали росіянам, котрі трохи помазали 
його інтернаціоналізмом і Паризькою комуною». Див.: Драгоманов М. 
Листи до Івана Франка й інших. 1887–1895. Львів, 1908. С. 121.
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хоча подеколи і самі оповідали селянам про традиції минулої 
козацької волі.

Так, брати Рильські 1860 року, вбравшись в українські селянські 
строї, «зближалися з простим людом», навіть працювали з ним, 
а перепочиваючи в корчмах, розповідали історію України, Запо-
різької Січі й Гайдамаччини 73. Загальну безневинність більшості 
подібних мандрів, попри підозрілу увагу до них у перші неспо-
кійні пореформені роки, засвідчували і урядові розслідування. 
Наприклад, у справі Павла Чубинського 1862 року з підбурюван-
ня селянського невдоволення, щодо самої пропаганди нічого 
з’ясовано не було, розвідано лише, що він з товаришами «ходили 
по селу, пили водку, пели малороссийские песни и танцевали» 74.

2.3.1. Етнографічні студії: особливості бачення
Одним з основних способів «вивчати народ» до початку 

ХХ століття залишалося збирання етнографічного матеріалу, 
у широкому діапазоні від аматорських спроб, цікавих пере-
важно самому збирачеві, до професійних досліджень. Більшість 
освічених учасників українського руху 60–90-х років ХІХ сто-
ліття зналися на етнографічній термінології, були готові про-
фесійно описати селянський одяг та житло різних регіонів 
й фіксували такого роду інформацію навіть у приватному 
листуванні. Майже кожен діяч українського руху залишив по 
собі хоча б одну етнографічну розвідку.

73 Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. Харків, 1930. С. 185.
74 Щоправда зазначалося, що підозри викликав сам факт носіння «мало-

русской одежды» и «пребывание без всякой надобности в местах поселения 
временно-обязанных крестьян»: Дело о распространении пропаганды между 
крестьянами Чубинським, учащихся Синегубе и Касьяненко и крестьянине 
Плищенко // Центральний Державний історичний архів України в Києві 
[надалі: ЦДіаУК]. Ф. 442. Оп. 812. Спр. 166. арк. 4. За словами самого Петра 
Чубинського, обуреного звинуваченнями у співі «возмутительных песен»: 
«Неужели каждая малорусская песня — возмутительна? Против кого возму-
тительна? Против правительства? — Нет, таких песен народу я не пел. За 
такие песни сам бы народ меня связал». Цит. за: Савченко Ф. Листи П. П. Чу-
бинського до Я. П. Полонського (1860–1874) // За сто літ. 1930. кн. 6. С. 138.

Популяризації етнографічних студій, а також поширенню 
фахових методик збору та публікації польових етнографічних 
досліджень сприяли від 1870-х років широке залучення інфор-
маторів з місцевої інтелігенції Південно-Західним відділом Ім-
ператорського Російського Географічного Товариства, земськи-
ми установами, губернськими статистичними комітетами. 
Практика етнографічного вивчення селянства тривала до по-
чатку ХХ століття, доки такі експедиції залишалися своєрідною 
ініціацією для молоді, що воліла долучитися до українського 
руху. Цікаво, що складання спільноти та ідей представників 
Братства тарасівців, яке обурено критикувало українофільство 
та культурницьку працю, теж починалося з етнографічної ро-
боти під час проведення статистичних робіт на Полтавщині 75.

Етнографія була і залишається особливим способом бачення 
селянського світу. Адже в самій її основі закладено визнання 
культурної дистанції від об’єкта свого вивчення. Етнографія — 
наука, що народилася як знання про «примітивного іншого» — 
можлива лише при вивченні суспільств, відмінних від того, 
у якому живе сам дослідник, й останній мусить ці культури ін-
терпретувати, фактично відтворювати у власних категоріях 
і ціннісних координатах 76. Етнограф виступає арбітром щодо 
народної традиції; він може нею щиро захоплюватися, може її 
критикувати, але в кожному разі він описує її з позицій вищої 
писемної культури 77. Відповідно етнографічний підхід, часом не-
навмисно, підкреслював відмінності, «іншість» об’єкта вивчення.

Етнографічному підходові властива й специфічна оптика — 
оптика відбору. Це влучно продемонстрував польський до-
слідник Людвік Стомма, аналізуючи етнографічні записи 

75 Наумов С. О. Український політичний рух на Лівобережжі (90і рр. 
ХІХ ст. — лютий 1917 р.). Харків, 2006. С. 7.

76 Clifford J. Introduction: Partial Truths // Writing Cultures: The Poetics and 
Politics of Ethnography / Ed. by J. Clifford, G. E. Marcus. Berkley, 1986. P. 1–26.

77 Chulos Ch. J. Stories of the Empire: Myth, Ethnography, and Village Origin 
Legends in Nineteenth-Century Russia // Imperial and National Identities in Pre-
Revolutionary, Soviet and Post-Soviet Russia. Helsinki, 2002. P. 119.
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Оскара Кольберґа, ґрунтовного зібрання народознавчих мате-
ріалів про польське селянство ХІХ століття: 84 % цих матеріалів 
присвячені найцікавішим для етнографа темам, а саме сільсько-
му дозвіллю (святковій обрядовості, пісенній творчості, роз-
вагам) 78. За описами цікавих ритуалів та історико-порівняльни-
ми розважаннями зникало село, яке переважно жило важкою 
щоденною працею. А, приміром, у розповіді про особливості 
селянської кухні міг губитися сюжет про те, наскільки часто 
на селі панував голод. Цілком можливою була і вибіркова ці-
кавість саме до естетично-привабливого у селянській культурі 79.

Не випадково із радикалізацією частини українського руху 
у 80–90-і роки ХІХ століття надмірний етнографізм почали 
картати за запропоновану ним недостовірну картину сільсько-
го життя. Прикладом незгоди з подібним методом опису села 
може слугувати аналіз М. Гребцовим реферату Михайла Лев-
ченка «Декілька данних про житла і їжу південнорусів», про-
читаного на засіданні Південно-Західного відділу Імператор-
ського Російського Географічного Товариства, надрукований 
у «Київському телеграфі» у 1876 році. Загалом позитивно оці-
нюючи дослідницькі зусилля автора, рецензент газети не схва-
лював самого застосованого підходу:

Изучать народ как зоологический вид — не означает изучать его, 

как человека. Ни долицефалическая или брахицефалическая фор-

ма черепа у хохла-мужика, ни минорный или мажорный тон, пре-

обладающий в песнях его, ни крыша хаты, крытой в-натруску или 

гизуком, ни древние орудия его, ни курганы не дают нам пред-

ставления о живом хохле, который работает и плачет, ждет и уми-

рает, ничего не дождавшись… Не только одежду народа надо 

изучать, но и душу его и его разум, не только песни его, которые 

78 Stomma L. Antropologia kultury wsi polskiei XIX w. Warszawa, 1986. S. 235–236.
79 Зокрема В. О’Коннор-Вілінська пригадувала про М. Лисенка, що той 

«цікавився естетичною сторінкою селянського життя, його вражала грубість, 
він відвертався від неї...». Див.: О’Коннор-Вілінська В. Лисенки й Старицькі 
// М. В. Лисенко в спогадах сучасників / Упоряд. О. Лисенко. К., 1968. С. 341.

он давно забыл, но и голод его и утешение, не только сказки его, — 

но и надежды и верования, не только загадки — но его болезни 80.

Рецензент, замість етнографічних розважань, радив зверну-
ти погляд на сучасні скрути сільського життя — податкові за-
боргованості, нужденність, епізоотії тощо. Подібний скепсис 
щодо корисності етнографічного знання був дуже поширеним 
серед радикально-налаштованої інтелігенції, яка вважала ста-
тистику поземельних володінь значно кориснішою та інфор-
мативнішою за записи народної поезії.

Говорячи про виняткову роль народознавчих студій у фор-
муванні уявлень української інтелігенції про селянство, варто 
водночас зважити на досить часто нехтуване запитання: на-
скільки глибоко ці студії дозволяли збагнути селянський світо-
гляд при всій фактографічній точності фольклорних записів та 
описів матеріальної культури? Наскільки успішно український 
інтелігент міг зрозуміти носіїв сільської культури? Чи не були 
стандарти сприйняття і способи ідентифікації закладені напе-
ред, ще до спостереження, дозволяти «побачити» лише очіку-
ване і не помічати «зайвого»? Зрештою, наскільки природною 
була поведінка селянина, коли чужий подорожній чи власний 
пан розпитував про життя або прохав заспівати?

Залишилися численні спогади про практичні складності 
збору етнографічного матеріалу. Особливості етнографічних 
практик межі 50–60-х років ХІХ століття влучно описав Куліш 
у «Записках о Южной Руси»:

Я думаю, немногие из тех, кто сам не пробовал собирать в народе 

песни и предания, знает, с какими препятствиями спряжено это по-

видимому не очень мудреное дело. Заходите вы в какую угодно хату 

и просите спеть самую общеизвестную песню, — вам будут отвечать: 

«Хіба ми пьяні, щоб співати?» или что-нибудь подобное. Нищий же 

певец, встреченный на дороге, попотчивает поэтически настроенно-

го путешественника семинарскими псалмами или какою-нибудь 

80 Гребцов Н. О реферате М. Левченка и пр. // Киевский телеграф. 1875. 
№ 152. С. 2.
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«Чечеточкою», песни козацкие и невольницкие он оставит для при-

ятеля, а на распросы о старине наверно будет отвечать: «Як нам, 

пане, тее знать, що діялось у старовину? Ми люде недавнії»… 81.

Михайло Старицький згадував про власний університетський 
досвід збирання етнографічного матерілу: старші селяни вкрай 
недовірливо ставилися до будь-яких розпитувань, особливо 
якщо вони супроводжувалися перевдяганням у народне вбран-
ня: «…пани переодягнулись у просте й вештаються, щоб під-
слухать, записати й донести про нас царю…» 82.

Наприкінці ХІХ століття ситуація принципово не змінилася. За 
характеристикою Миколи Сумцова: «отношение крестьян 
к этнографическим исследованиям исполнено подозрений и недо-
разумений. В интересах дела нужно быть с ними крайне 
осторожными и осмотрительными» 83. У розпитуваннях селяни 
часто добачали прихований підступ: скажімо, селянки боялися роз-
повісти про особливості жіночого вбрання, підозрюючи, що демон-
страція уборів може стати приводом для підвищення податків (адже 
може бути розтлумачена як ознака заможного життя).

Можна припустити, що при нетривалих польових досліджен-
нях очікування, запрограмоване книжками, не могло не впли-
нути на сприйняття сільського світу. А точність етнографічних 
описів не заважала бачити в сільському житті й світогляді те, 
що спостерігачі хотіли побачити. Триваліші етнографічні студії 
сприяли накопиченню значного обсягу конкретних відомостей, 
які до сьогодні залишаються інформаційною основою вивчен-
ня селянства ХІХ століття, та перетворили частину своїх учас-
ників на справжніх знавців народної мови та побуту. Проте 
знання усіх способів пов’язування жіночої хустки та будівни-
цтва хат у різних регіонах могло цілком органічно поєднувати-
ся з ідеалістичним уявленням про народну вдачу і світогляд.

81 Записки о Южной Руси: Издал П. Кулиш. К., 1994. С. 100.
82 Старицький М. До біографії М. В. Лисенка // М. В. Лисенко у спогадах 

сучасників… С. 42.
83 Сумцов Н. Очерки народного быта (Из этнографической экскурсии 1901 г. 

по Ахтырскому уезду Харьковской губернии). Харьков, 1902. С. 2.

2.3.2. Шлюб як спосіб «зближення з народом»
Додатковим способом краще порозумітися із «народом» 

могло стати одруження із селянкою — практика, відома і ро-
сійському народництву. Мандрівна в українській літературі від 
«Майора» Пантелеймона Куліша тема кохання українського 
інтелігента і простої селянки, який підносить культурний рівень 
останньої та одруженням «нищить кастовість, пана і мужика», 
не лишилася мистецькою вигадкою. Взагалі тема «панич-на-
родник і селянка» належала до вкрай дражливих, принаймні 
для української літератури. Фабула значної частини творів 
другої половини ХІХ століття була побудована довкола роман-
тичних стосунків молодого народолюбця і сільської дівчини, 
які закінчувалися неготовністю парубка до одруження і для 
дівчини щонайменше ганьбою, а щонайбільше загибеллю 84. 
Коментар Софії Русової в огляді літератури, присвяченої на-
роднику як герою мистецтва, вочевидь стосувався не лише 
розважань над белетристикою:

Задля народолюбця дуже велике значіння має — вияснити собі 

відносини до сільської жінки, і хорони Боже наші села від таких 

навчителів-народників, у яких єднання з народом починається 

з романтичного зв’язку з першою гарненькою дівчиною! 85.

Із селянками одружилися Борис Познанський, Тадей Риль-
ський (у другому шлюбі), Яків Новицький, Опанас Михалевич. 
Подібний факт обов’язково згадувався у біографіях цих діячів 
як додаткове свідчення їхнього народолюбства. Наприклад, 
розповіді про Опанаса Михалевича часто доповнювалися ко-
ментарями на кшталт: «Узявши собі дружиною представницю 
народу, він не розлучався з нею до її смерті і через неї почував 

84 Мабуть найвідомішим твором є п’єса Михайла Старицького «Не суди-
лось» (1881); подібний сюжет присутній у «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» 
Марка Кропивницького, «Між народ» Школиченка (М. Кононенка) (1894), 
«На розпутті» Бориса Грінченка (1891).

85 русова С. Народник в українській літературі // Літературнонауковий 
вісник. Львів, 1902. річник V. Т. XVII. С. 90.
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свій зв’язок з народом, завжди черпаючи в цьому моральне 
вдоволення» 86.

Дослідники не мають достовірних відомостей про можливі 
складності й розбіжності, що виникали у подібних подружжях. 
Утім, побіжний коментар Володимира Антоновича на запитан-
ня Опанаса Михалевича про перспективи таких шлюбів свідчить 
про панівну роль у подібних стосунках саме чоловіка, пред-
ставника вищої культури: «Помітили, що діти од таких шлюбів 
бувають божевільні. Дуже вже далеко інтелігент випередив 
селянина. Догнати селянинові інтелігента не так легко» 87.

Наприкінці ХІХ століття українська література почала при-
діляти увагу ілюзорності міркувань про те, що «любов усіх 
рівняє». Типові складності, які могли виникнути у подібних 
стосунках, описані у п’єсі Дмитра Марковича «Не зрозуміли», 
опублікованій 1894 року. Її герой, відданий ідеалам народної 
користі та злиття інтелігенції і народу, одружується із сільською 
дівчиною. Вона ж розглядає цей шлюб як спосіб вирватися 
з «мужицтва», невдоволена життям без прислуги та пишного 
панського вбрання, чим відвертає від себе чоловіка 88. Відомий 
і літературний текст про зворотний варіант одруження — шлях-
тянки із заможним селянином. Ідеться про твір «Катерина 

86 Цит. за: Бракер Н. Опанас іванович Михалевич 1848–1925 // За сто літ. 
1930. Кн. 6. Т. 38. С. 155.

87 Михалевич О. И. Спомини про «Київську громаду» // ір НБУ. Ф. Х. 
Спр. 5804. арк. 3.

88 Маркович Д. Не зрозуміли // Маркович Д. По степах і хуторах. Оповіда-
ння. Драма. Спогади. К., 1991. С. 196. Подібну реальну історію щодо 1870-х ро-
ків переповіла у своїх спогадах Софія русова. Микола Маковієв, переко-
наний народник, який залишив завчасно гімназію, аби йти працювати на 
село, одружився із селянкою, годувальницею доньки русової, «щоб міц-
ніше зв’язати себе» з народом. За словами русової, «це було одне з най-
нещасливіших подружь, які я знала. Жінка поїдом їла Колю і мучила його 
і ревнощами, і докорами за злидні, в яких вони жили». Цит. за: русова С. 
Мемуари. Щоденник. К., 2004. С. 71. Сутність конфлікту тут є очевидною: 
якщо чоловік шукав у подібному одруженні зближення з селом і народним 
життям, дружина сприймала такий шлюб як шанс долучитися до світу 
«панів».

Чайківна» 1897 року Наталки Полтавки (Н. Кибальчич). Ця 
історія також завершилася розривом через нездоланні куль-
турні відмінності.

2.3.3. Практики поселення на селі
Друга половина ХІХ століття — час великої популярності 

теоретичних міркувань про поселення серед селянства як кра-
щий спосіб його вивчити та, водночас, йому прислужитися. 
При цьому прагнення «ународнитися», «злитися» із селянством 
до втрати станових ознак та заперечити себе як інтелігенцію 
переважно не було властиве представникам українського руху, 
на відміну від російського народництва на певних етапах його 
розвитку. Селян воліли піднімати вгору, а не опускатися до 
їхнього рівня. Поселення на селі передбачало перебирання на 
себе ролі народного наставника, своєрідне інтелектуальне 
місіонерство, з навчанням селян грамоті, раціональному гос-
подарюванню та національній самоідентифікації 89. Найкорис-
нішою до кінця ХІХ століття визнавалася саме просвітня ді-
яльність — інтелігенція мала стати вчителем народу не лише 
у переносному, а у буквальному сенсі. Тільки такий спосіб 
спілкування міг гарантувати щоденну допомогу та позитивний 
культурний приклад.

Міркування про потребу йти працювати на село присутні 
вже в «Основі» 90, і були дуже поширені серед патріотично 
налаштованої молоді 70–80-х років ХІХ століття. За уявлен-
нями студентів та семінаристів, молоді члени громади «повинні, 

89 Єдино вартісними справжнього патріота і симпатика народної справи 
були визнані «праця на рідній народній ниві» та необхідність стати для селян 
«і адвокатом, і лікарем, і вчителем, і порадником, і покажчиком в ділах гос-
подарських, і добрим сусідом та помічником у всякій нужді». Див.: Франко і. 
Чи вертатись нам назад до народу? // Франко і. Твори в 20ти томах. Т. 19. К., 
1956. С. 47–48.

90 Заклик Куліша до людей, справді відданих народній справі: «і нехай 
би такий чоловік покинув городянські приманки, засів у якому селі і почав 
малим громадським коштом велике діло народнє робити» роковини по 
Шевченкові // Основа. 1862. № 3. С. 22.
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скінчивши вчення в семінарії, йти на село — вчителями, дя-
ками, священиками, щоб там служити рідному народові» 91.

На практиці спроби осісти на землі, особливо за відсутнос-
ті власного маєтку, і ростити хліб та підвищувати свідомість 
навколишнього селянства переважно не ставали справою жит-
тя. Винятки ж (подібні до життя Тадея Рильського у Романівцях 92 
чи тривале вчителювання на селі Бориса Грінченка) сприйма-
лися як справжнє подвижництво. Частіше робота на селі ста-
вала епізодом біографії, більше чи менше тривалим. За приклад 
можна навести Михайла Лободовського, який після духовної 
академії вчителював на селі, потім став волосним писарем і зі-
брав величезний етнографічний матеріал, який віддав Півден-
но-Західному відділу Імператорського Російського Географіч-
ного Товариства, а по забороні викладати у 80-і роки 
ХІХ століття поєднував банківську службу із перекладанням 
українською мовою Святого письма 93.

Молодечі мрії про подвижницьку роботу на селі після за-
вершення університету чи семінарії руйнувала скрутна реаль-
ність — нестатки, від яких потерпали представники усіх інте-
лігентських професій на селі, інертність селянського оточення, 
часто байдужого до найшляхетніших зусиль своїх симпатиків, 
розрив зв’язків з однодумцями 94. За характеристикою Сергія 

91 Єфремов С. Про дні минулі [Спогади] Продовження // Молода нація. 
2003. № 1 (26). С. 148.

92 Тадей рильський відомий тим, що успішно заохочував селян запози-
чувати агрономічні новації, сприяв розвитку селянської хлібної торгівлі, 
особисто вчителював понад 20 років у сільській школі. Див. докл.: Левицкий О. 
Тадей розеславович рыльский (некролог) // Киевская старина. 1902. № 11, 
С. 335–349. Він залишив по собі нотатки «К изучению украинского народно-
го мировоззрения», які друкувалися у «Киевской старине», з 1888 по 
1903 рік — цікаве джерело відомостей про село, писане із власного досвіду.

93 Чикаленко Є. Х. Зібрання творів. У 7 т. Т. 1. С. 97; Побірченко Н. С. Ко-
роткий біографічний словник членів Київської старої громади (друга половина 
ХІХ — початок ХХ ст.). К., 1999. С. 45.

94 Загальновідомі скрутні обставини життя сільського вчителя — його 
безправність перед інспектором та попечителем школи і навіть волосним 

Єфремова щодо 80–90-х років ХІХ століття, мало хто відкрито 
зрікався високого ідеалу соціального та національного служіння:

Більше просто одходило мовчки, — з тих, хто менше цікавився 

громадськими справами й нетвердо засвоїв самі принципи укра-

їнства, — дичавіло, опускалось і робилось звичайними сільськими 

обивателями. І тільки меншість підтримувала повсякчасні зносини 

і зв’язки. 95

Подібні спостереження висловлював і Тихін Осадчий, який 
сам був експериментатором із поселенням на селі у 90-і роки 
ХІХ століття, а потім давав поради тим, хто хотів обрати долю 
«освіченого землевласника»: ідея жити на лоні природи із щи-
рими селянами та усіляко їм допомагати видавалася значно 
привабливішою при великому міському жалуванні, ніж на 
практиці 96.

Експерименти із нетривалим проживанням на селі часто 
були даниною впливу соціалістичних ідей та російського на-
родництва. Подібну спробу — «реалізувати свої давні мрії: 
зректися всякого буржуазного життя, підійти ближче до селян, 
жити так, як живуть мільйони людей» здійснила родина Ру-
сових у середині 70-х років ХІХ століття, оселившись на не-
великій купованій ділянці з наміром спробувати вести власне 

старостою і писарем, низькі прибутки, складні побутові умови. Див., напр.: 
Ш. Дневник сельского учителя // Киевский телеграф. № 38. 28 марта 1876. С. 1–3.

95 Єфремов Про дні минулі [Спогади] // Молода нація. 2003. № 1 (26). С. 151.
96 Осадчий Т. Образованные земледельцы в Южной Руси (общественно

экономический этюд). По личному опыту 1894–1896 гг. К., 1897. С. 10. Мірку-
вання про химерність мрій про постійне поселення на селі задля допомоги 
селянству у 80-х роках ХіХ століття стає популярним літературним сюжетом. 
Як, наприклад, зауважив селянин — герой п’єси Марка Кропивницького 
«Доки сонце зійде, роса очі виїсть» паничеві, який хоче «спробувати усяку 
тяжку роботу задля того, щоб на власних плечах зважити усю ту вагу й пра-
цю, під котрою згинається наш хлібороб»: «Далеко заїхали! Не силкуйтесь, 
шкода і заходу не здолаєте... Воно, може, спершу і зцікавиться, а далі осто-
гидне». Див.: Кропивницький М. Доки сонце зійде, роса очі виїсть // Кропив-
ницький М. Вибрані твори. К., 1977. С. 126.
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господарство. Намір виявився невдалим: далися взнаки відсут-
ність навичок сільської роботи та міські звички. За спогадами 
Софії Русової, поява таких дивних сусідів спантеличила і міс-
цевих селян, які не могли зрозуміти справжнього соціального 
становища господарів. Їх дивувала поведінка пані, яка зранку 
намагалася господарювати як селянка (піднімалася о п’ятій 
ранку, прибирала, готувала, доїла корову), а потім сідала грати 
на фортепіано або приймала гостей з міста 97.

Одну з найвідоміших спроб практичної допомоги селянству 
шляхом поселення на селі здійснив Борис Познанський, який 
1862 року через фінансові негаразди залишив університет й обі-
йняв посаду економа у маєтку вдови Габель у Дударях, Канів-
ського повіту 98. Влучність, хоча й уїдливість характеристики 
соціальних метаморфоз Бориса Познанського, наданих Олек-
сандром Кістяківським, виправдовує наведення розлогої цита-
ти зі щоденника останнього:

Один з тих народолюбців, котрі мріяли своє народолюбство по-

ставити на практичний грунт, хотіли бути народолюбцями не на 

словах, а на справі. Він, подібно до інших, одружився з кріпачкою; 

зкинув з себе німецьку шкуру, вдягнувся у народний одяг та пішов 

працювати приказчиком до якогось пана з наміром жити серед 

самого народу, зблизитися з ним, впливати на нього і бути йому 

97 русова С. Мемуари. Щоденник… С. 68. Характеристику двозначності 
подібної спроби залишив іван Петрункевич, сусід експериментаторів: «Хотя 
хутор русовых был около 20 верст от меня, но я не раз ездил к ним верхом 
и наблюдал жизнь людей самых лучших, самых правдивых, никого не 
обманывавших, веривших в полезность своей жертвы, — и всякий раз уезжал 
от них в глубоком раздумье, так как не мог усвоить смысл этой жертвы, не-
нужной бутафории, неестественности положения людей, принимавших 
иллюзию за действительную жизнь». Цит. за: Петрункевич И. И. Из записок 
общественного деятеля: Воспоминания // Архив русской революции: В 22-х то-
мах. Т. 21–22. М., 1993. С. 89–90. Вважаючи, що русовим нема чого навчити 
селян, бо господарями вони були невправними, він зрадів, коли родина по-
лишила такий спосіб життя, а її голова повернувся до звичної міської робо-
ти у статистиці.

98 Мицюк О. Українські хлопомани. Чернівці, 1933. С. 39.

корисним… Невдовзі, однак, розпочалася реакція. Скоро Познан-

ський та подібні йому народолюбці побачили, що вони поспішили 

скинути з себе панську та чиновницьку шкуру. Розпочинається 

знову перевдягання у німецький костюм та викидання зовнішніх 

проявів народолюбства. На той час померла дружина Познансько-

го. Він вдягнув сюртук та попрямував служити до контрольної 

палати у Катеринославі… Судячи з його гладкого черевця, ланіти 

його вилискують жиром, тіло вгодованого тельця склалося до 

округлих форм, вочевидь, живе він незле. Не маю, однак, сумнівів, 

що на дні його душі залишилися симпатії до народу 99.

Отже, хоч на індивідуальному рівні українська інтелігенція 
стикалася з дилемою несумісності міського і національно-укра-
їнського, ототожнюваного із селом, міський спосіб життя для 
більшості її представників таки був єдино зручним і звичним.

2.3.4. Труднощі й негативний досвід
Створенню стереотипного образу інтелігента, «відірваного 

від народу», значною мірою посприяли самі освічені люди, за-
лишивши численні спогади про невдалі спроби взаємодії із се-
лянством. Невміння знайти спільну мову сприяло містифікації 
селянина як «принципово інакшого» — способи порозумітися 
з цими таємничими людьми інтелігенція другої половини 
ХІХ століття активно шукала, але знаходила далеко не завжди.

Першим і найсильнішим враженням від більшості контактів 
ставало відчуття безодні між селянством та освіченими людьми, 
чіткої соціальної межі між «людиною простою» і «непростою», 
яку майже неможливо здолати. Один із кореспондентів «Осно-
ви» зазначав, посилаючися на власний досвід: «Народ не умеет 
и не думает отличать либералов и прогрессистов от не-либералов 
и консерваторов, называя безразлично тех и других панами»100. 

99 Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885). У двох томах. Т. 2. (1880–1885). 
К., 1995. С. 161.

100 О ходе крестьянского дела в Кременчугском уезде (Полтавской губер-
нии) // Основа. 1862. № 6. С. 80–81.
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І відповідно до будь-яких «панських» ініціатив, пропозицій 
і розпитувань ставився з глибокою підозрою.

Подібних нарікань сповнені й розповіді симпатиків росій-
ського народництва. Напр., Ніколай Астирєв, який пішов на 
посаду писаря в одному із сіл Воронезької губернії через щире 
прагнення вивчати селянство й усіляко йому допомагати, кіль-
ка років мешкав разом із селянською родиною в одній хаті 
і багато з ними спілкувався, поділився з освіченими читачами 
враженнями: селянин не припускає,

...чтобы я, писарь, горожанин, вообще — не мужик — мог 

безкорыстно и безхитростно интересоваться мужицкими делами; 

и это обстоятельство, что он — мужик, а я — не мужик, давало себя 

постоянно чувствовать и возводило между нами непроницаемую 

стену, разделявшую весь мир, все человечество, все интересы, все 

вопросы и злобы дня на две группы, — мужичью и не мужичью 101.

Через двадцять років характеристики не змінилися. 1880 року 
Михайло Драгоманов повторив подібні ж спостереження: «Му-
жики і письменні люди на Україні і в Росії так оддалека дер-
жаться один од одного, як нігде» 102.

Спілкування ускладнював передусім брак довіри. Її не гаран-
тувало навіть тривале і буцімто дружнє знайомство освіченої 

101 астырев Н. М. В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправле-
ния. М., 1896, С. 27. Пор. опис спілкування освіченої людини і селянина у по-
статі івана Єрмолаєвича у нарисах Глєба Успенського «Власть земли»: «Вот 
уже почти год, как я живу в деревне и нахожусь в ежедневном общении 
с хорошей крестьянской семьей, ведущей основательное, подлинно крестьян-
ское, то есть исключительно земледельческое, хозяйство, и как в первый день 
знакомства, так и сию минуту ни я, ни эта семья не смогли проникнуться 
интересами друг друга… Ни малейшего, мало-мальски общего интереса 
между нами не образовалось: все, что интересно мне, ни капельки не инте-
ресно для Ивана Ермолаевича…». Див.: Успенский Г. И. Крестьянин и крес-
тьянский труд // Успенский Г. И. Собрание сочинений в 9ти томах. Т. 5. М., 
1956. С. 7.

102 Драгоманов М. Україна російська: Мужицькі бунти і письменні бун-
тарі в 1880 р. // Громада. 1880. № 1. С. 85.

людини із селянином. За словами Бориса Грінченка, що мав 
чималий досвід подібних контактів: «Інший добродій знати-
меться з тобою кілька років, розмовлятиме часто і, здається, 
віритиме всьому, що ти кажеш, а потім виясниться, що, слуха-
ючи тебе, він до кожного твого слова додавав «брешеш» 103.

Це драматичне відчуття себе чужинцем серед народу, який 
хотіли б вважати своїм, відчуття невидимого, але нездоланного 
бар’єру, яке значною мірою йшло від завищених емоційних 
очікувань, неодмінно фіксувалося як справді болісне для усіх 
тих, хто йшов досліджувати, підбурювати, навчати чи в інший 
спосіб полегшувати долю селянину. Важливо, що про нездо-
ланне почуття «іншості» писали й ті, хто жив на селі практич-
но усе життя, у близькому сусідстві зі селянством — як вчитель, 
священик чи агроном 104. Винятком могли стати лише вихідці 
із селян, які, отримавши інтелігентську професію, не втратили 
ані зв’язків із селом, ані навичок землеробської праці.

Важливим для кращого розуміння позиції української інте-
лігенції при описах селянства є також її негативний досвід. 
Спілкуючись із селянством, народолюбці не були гарантовані 
від прикростей як при епізодичних контактах, так і при трива-
лому співжитті, і деякі випадки навіть вважали за потрібне 
занотувати. Наприклад, Пантелеймон Куліш, який в «Основі» 
невтомно підносив народні чесноти, оповідаючи у листі 

103 Грінченко Б. На розпутті // Б. Грінченко Твори в 2х томах. К., 1963. Т. 2. 
С. 82. До подібних висновків приходили і російські народники. Як писав, 
наприклад, Глєб Успенський: «интеллигент, способный преодолеть пропасть 
между собой и крестьянством — редкость, и способа увеличить их число нет». 
Цит. за: Wortman R. The Crisis of Russian Populism. Cambridge, 1967. р. 78. Пор. 
вислів Олександра Енгельгардта: «Я встречал, может быть, всего только 3–4 
человек, которые понимают положение крестьян, которые понимают, что 
говорять крестьяне, и которые говорять так, что крестьяне их понимают». 
Див.: Энгельгардт а. Н. Из деревни: двенадцать писем, 1872–1887. М., 1987. С. 83. 
Поява подібних людей змушувала решту відчувати сором — за недосяжність 
шляхетної мрії порозуміння з народом.

104 Chulos C. Myths of the Pious Or Pagan Peasant in Post-Emancipation 
Central Russia (Voronezh Province) // Russian History. 1995. Vol. 22 (No. 2). P. 182.
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1856 року Миколі Білозерському про селян-сусідів свого маєт-
ку у Баївщині, обурено скаржився: «Но, клянусь, подлее на-
роду я не встречал, как тот, который мне достался! Он отравил 
для нас хуторскую жизнь, в которой мы никогда не знали 
скуки. Одни досады и огорчения прогнали нас оттуда!» 105.

Софія Русова, міркуючи, як краще спілкуватися з селян-
ством, описувала неприємності родини Беренштамів на їхньо-
му хуторі в Миргородському повіті:

...почувається, що оці мені Беренштами з цією їхньою культурою, 

з їхнім щирим патріотизмом зовсім чужі цьому народові, що при-

носить їм яйця, молоко, чує їхню українську балачку і підозріло 

ставиться до них. Щось здається йому тут непевне, робить він 

всякі пакості — кому? Своїм щирим друзям 106.

Вона розважливо додавала: «Тяжко було колись розв’язати 
це питання: як, з чим краще можна підійти найближче до се-
лян — чи з ідеями, чи через благодійність, чи з лайкою (прак-
тичним авторитетом)» 107.

Правильну відповідь вона могла відшукати у власному до-
свіді. Спроба подружжя Русових середини 70-х років ХІХ сто-
ліття орендувати ділянку на Чернігівщині й зайнятися сільським 
господарством була затьмарена постійними конфліктами із 
сусідами-пастухами, невдоволеним неочікуваним сусідством: 

105 Цит. за: Лимар а. О. М. Т. Симонов (Номис) та П. О. Куліш: сторінки 
взаємовідносин // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. 
Дніпропетровськ, 2005. Вип. 3. С. 141. Див. перший спеціальний опис хутор-
ського досвіду Кулішів: Петров В. Куліш-хуторянин (Теорія хуторянства 
і Баївщанський епізод 1853–1864) // Петров В. Розвідки. Т. 1. К., 2013. С. 208–239. 
У дослідженні Петрова детально описаний неочікуваний затяжний конфлікт 
Кулішів із власними селянами, який може бути реконструйований на під-
ставі листування Олександри Білозерської. Листування це сповнене нарікань 
на «неблагодарный и совершенно испорченный народ», його «грубиянство» 
та численні дрібні, але дошкульні для Кулішів прояви неповаги й обману від 
селян.

106 русова С. Мемуари. Щоденник… С. 134.
107 Там само. С. 134. 

«Ох, ці шаповалівські пастухи! Скільки прикростей вони нам 
чинили, як ці дріб’язкові сутички з ними псували нам те ши-
роке, велике єднання з народом, про яке я мріяла» 108.

Привертає увагу, що, фіксуючи у особистих записах подібні 
конфлікти та обурюючись неприємними рисами окремих селян, 
ці самі автори у публіцистичних текстах продовжували актив-
но формувати позитивний образ селянства.

Підсумовуючи сюжет про контакти представників україн-
ського руху із селянським світом, можна відзначити, що дале-
ко не кожен з них мав тривалий досвід взаємодії із селянством. 
Оскільки активний український рух у ХІХ столітті був пред-
ставлений переважно міською інтелігенцією, він зосереджу-
вався на культурно-науковій роботі, хоча і стимульованій інте-
ресом до селянства, але ізольованій від тривалих безпосередніх 
контактів із селом (це, звісно, не дає підстав виключати мож-
ливу наявність випадків успішного індивідуального «зближен-
ня» та порозуміння). Соціально активної та освіченої сільської 
інтелігенції, яка користувалася б довірою селянства і була для 
нього авторитетною, помітно бракувало (особливо у порівнян-
ні з національним рухом у Галичині) — дослідники вважають 
це важливою причиною обмеженості впливу українського руху 
на село 109. Відповідно основні теоретично-описові тексти про 
селянство були створені людьми, близькими академічному сві-
тові й далекими від спілкування з цією соціальною групою, 
прибічники ж безпосереднього зближення з народом залиши-
ли переважно спогади, етнографічні описи і до загальних 
характеристик народу не тяжіли, мінімально публіцистично 

108 русова С. Мемуари. Щоденник… С. 67. Згодом Софія русова також при-
гадувала і про невдячність селян, що мешкали біля її родинного маєтку. Попри 
поблажливе ставлення до сільських порубок у її лісі, кураторство у сільській 
церкві і школі та буцімто здобуту довіру місцевої сільської громади, від руїни 
у 1917 р. це не врятувало, і серед осіб, готових замахнутися на життя та майно 
її родини, виявилося чимало її колишніх учнів. Там само. С. 109.

109 Каппелер а. Національний рух українців у росії та Галичині: спроба 
порівняння // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 
1992. Вип. 1. С. 114.
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долучаючись до формування образу селянина в громадській 
уяві.

Про поширення успішніших практик спілкування освічених 
людей із селянством можна говорити щодо початку ХХ століт-
тя, коли просвітницьке ситуативне «вивчення народу» почали 
активніше замінювати задоволенням селянських буденних по-
треб. Не вчителю, а агроному, не ідеологу, а кваліфікованому 
фахівцеві було легше знайти спільну мову із селянами, осо-
бливо селянами нового молодшого покоління, вихованого вже 
у принципово інших умовах 110. Прикладом успішної взаємодії 
може бути популярність сільських кооперативів чи партій, 
орієнтованих на безпосередні економічні запити села.

2.4. Memento: 
як правильно думати і писати про народ

Знаючи про відносну обмеженість контактів української 
інтелігенції із селом, специфіку бачення нею селянства цілком 
можна списати на недостатню обізнаність. Сучасники пере-
важно так і робили. Сумніви щодо того, що прибічники укра-
їнського руху знаються на селянстві, часто висловлювалися не 
лише критиками 111, а й самими його представниками. Вже на-
прикінці ХІХ століття, 1896 року, Іван Франко, критикуючи 
дописи до галицьких газет, зокрема і українських губерній 
Російської імперії, при всій повазі до добрих почуттів їхніх 
авторів, не міг не відзначити:

Без сумніву статті писані людьми, що люблять свій народ, тішать-

ся його поступом, спочувають його стражданням. Та що з того? 

110 Див. детальніше: Gerasimov I. V. Modernism and Public Reform in Late 
Imperial Russia… р. 17.

111 «Кабінетний народолюбець», який бачив селян лише з веранди своєї 
літньої дачі і знав їх виключно із книжок — дуже поширений карикатурний 
образ у опозиційній народництву публіцистиці того часу, як і згадки про те, 
що самі селяни часто потайки сміються з незграбних зусиль та недолугих 
уявлень своїх нових шанувальників.

У авторів видно все те, та при тім видно також, що всі свої відо-

мості про дані явища з житю народа вони брали з газет або з уст 

инших людей. Близької, живої знайомості з народом тут не видно…, 

та й статті при всій цікавості фактів виходять холодні, нема в них 

того особливого тепла, що надихає всяке слово чоловіка особисто 

знайомого з ділом і з людьми 112.

Утім, особливе бачення селянства, створене в рамках укра-
їнського руху, можна пояснити й іншими причинами, окрім 
незнання та браку досвіду. Адже не обов’язково прожити усе 
життя під сільською стріхою із дружиною з народу, аби адек-
ватно оцінити і описати сільський побут і селянську вдачу. 
Реальні знання про село не завжди відігравали головну роль. 
Свідомі настанови його творців могли бути вирішальними.

Сучасного читача текстів ХІХ століття не може не дивувати 
паралельне співіснування у них цілком відмінних образів се-
лянства. В одному і тому ж селянинові представники різних 
ідейних напрямів були ладні побачити «вродженого революці-
онера» і ревного охоронця престолу, зразок моральної доско-
налості і втілення дикості, щирого вірянина і стихійного атеїс-
та. І ці діаметрально-протилежні оцінки рівною мірою 
знаходили підтвердження у спостереженнях. Чому так відбу-
валося?

Сучасна історіографія вже запропонувала кілька метафо-
ричних пояснень такого ставлення до селянства. За характе-
ристикою Олександра Михайлюка, селянство було (і зали-
шається зараз) «уявною спільнотою» для зовнішнього, 
неселянського світу, своєрідною соціальною конструкцією, 
відкритою для приписування її представникам широкого на-
бору «типових» рис 113. А Александр Еткінд влучно відзначив, 
що «народ» набув ознак чорної діри, у яку провалювався 

112 Франко і. З кінцем року [1896] // Молода Україна. Часть 1. Провідні ідеї 
та епізоди. Львів, 1910. С. 103.

113 Михайлюк О. В. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціо-
культурні процеси. Дніпропетровськ, 2007. С. 41.
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дискурс, і якій можна приписувати будь-які значення 114. Оскіль-
ки сам селянин другої половини ХІХ століття переважно за-
лишався особою «без власного голосу», право заявити про його 
інтереси та потреби взяли на себе представники вищих соці-
альних верств і урядові структури. Відповідь на запитання про 
те, яким є селянин і чого він потребує, шукали представники 
різних, подеколи конкурентних, суспільних ідеологій, відповід-
но витворюючи й пропагуючи власний образ селянина. Ставки 
у цій дискурсивній боротьбі були доволі високими: йшлося 
передусім про право впливу і контролю 115.

Політичні переконання, ідеологічні пріоритети та соціальні 
сподівання спостерігачів визначали, під яким кутом зору та 
крізь які окуляри слід дивитися на селянський світ. І складно 
знайти іншу тему у ХІХ століття, яка, подібно до селянського 
питання, дала б аналогічний безмежний простір для політичних 
фантазій та прожектерства. Пьотр Ткачов писав:

Одним словом, каждый старается предъявить мужику какое-нибудь 

требование, возложить на него осуществление какой-нибудь из 

своих надежд, и каждый старается при этом подогнать его под 

уровень этих требований и этих надежд 116.

114 Эткинд а. Бремя бритого человека, или внутренняя колонизация рос-
сии // Ab Imperio. 2002. № 1. С. 283.

115 Сучасна історіографія селянського питання солідарна щодо важливої 
тези: при всіх радикальних відмінностях різні бачення селянства виходили 
з однієї ідеї: народ через неосвіченість ще не готовий самостійно обирати 
шлях розвитку і потребує допомоги ззовні. Усі — від консерваторів до ради-
калів — говорили про благо народу, але розуміли це благо по-різному. Так 
само прихильники протилежних поглядів на село були готові захищати се-
лянство від тих, хто, на їхню думку, їм шкодив. Отже у суперечках про селян 
украй важливо розгледіти змагання за право впливати, вирішувати долю та 
змінювати селянство за бажаним зразком.

Одним з перших тезу про те, що відносини української інтелігенції Гали-
чини із місцевим селянством не були ані рівноправними, ані альтруїстични-
ми, розвинув андрій Заярнюк: Заярнюк а. Ідіоми емансипації. «Визвольні» 
проекти і галицьке село у середині ХІХ ст. К., 2007.

116 Ткачев П. Мужик в салонах современной белетристики // Ткачев П. 
Люди будущего и герои мещанства. М., 1986. С. 263.

При цьому взаємовиключні погляди на селянство могли йти 
не лише від незнання фактів (хоча брак точної та достовірної 
інформації про селянське господарство, побут та настрої за-
лишався серйозною управлінською проблемою для Російської 
імперії), а й від навмисного нехтування ними чи від довільної 
інтерпретації. Один і той самий факт із сільського життя міг 
бути розтлумачений на принципово відмінні способи, а роз-
глядаючи одну сільську громаду, хтось бачив ідилію, а інший — 
панування відсталості. Власне, визнання того, що при описах 
селянства в усіх напрямах громадської думки Російської імпе-
рії вирішальну роль відігравали ідеологічні пріоритети, дає 
підставу дослідникам говорити про існування «міфу селяни-
на» 117, чи точніше низки міфів, що функціонували в різних 
інтелектуальних середовищах 118 та мали власну аудиторію. 
Відповідно, індивідуальне бачення селянства освіченою люди-
ною часто зумовлювалося груповою та ідеологічною прина-
лежністю й невидимим тиском групових норм.

117 Field D. Rebels in the Name of the Tsar. Boston; London, 1989.; Fanger D. 
The Peasant in Literature // The Peasant in Nineteenth — Century Russia / Ed. by 
W. S. Vucinich. Stanford, 1968. Pр. 231–263. Ці напівміфологічні уявлення не 
залишалися винятково розважаннями інтелігенції, вони також справляли 
помітний вплив і на урядову політику у аграрній, фіскальній та освітній 
сферах. Про вплив міфологем та протилежних ідеологічних доктрин на 
урядову політику російської імперії 60–80-х років ХіХ ст. див.: Khristoforov I. 
The Fate of Reform: The Russian Peasantry in Government Policy and Public 
Opinion from the Late 1860s to the Early 1880s // Russian Studies in History. Summer 
2007. Vol. 46. № 1. Pp. 24–42.

118 Про подібну стереотипізацію бачення селянина у сприйнятті росій-
ського освіченого суспільства писав Константін Кавєлін: «Вы говорите с го-
рячим сочувствием о печальном положении крестьянства — значит, вы де-
мократ; вы высказываете мнение, что мировоззрение наших крестьян 
глубоко фаталистическое, по принципу азиатское — значит, вы смотрите на 
них как на «быдло» глазами старых польских панов; …вы признаете 
необходимым дополнить крестьянские наделы — вас записывают в лагерь 
социалистов; вы верите, что русский народ имеет свой народный гений и ве-
ликую историческую будущность — в вас усматривают славянофила». Див.: 
Кавелин К. Д. Крестьянский вопрос. Изследование о значении у нас крестьянско-
го дела, причинах его упадка, и мерах к поднятию сельского хозяйства и быта 
поселян. Санкт-Петербург, 1882. С. 181.
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Особливого значення ставлення до селянства та інших не-
привілейованих станів набуло для нової соціальної групи — 
інтелігенції. Вузьке коло людей розумової праці, яке оформлю-
ється у ХІХ столітті, затиснене між масами простолюду і вищим 
світом, шукало власного місця у суспільстві та свого призна-
чення. За висловом Боріса Успенського, відповідь знайшлася 
у співвіднесенні із владою та народом: інтелігенція протиста-
вила себе владі й перебрала на себе обов’язок служіння на-
роду (якому теж таким чином себе протиставляла) 119.

Народництво в найширшому розумінні цього слова — як 
співчуття соціальним низам — стало ключовим та визначальним 
елементом системи переконань інтелігенції, що формується. 
І українська інтелігенція не була винятком. У неписаному ко-
дексі честі та в численних текстах закріпилося уявлення, що 
інтелігентом може назвати себе не кожен працівник розумової 
сфери, а лише людина, побут і переконання якої сповнені по-
чуттями симпатії до простого народу та ідеєю служіння народ-
ному благу. Питання ставлення до селянства стало питанням 
передусім моральним: освічена і розвинена людина не може 
не співчувати тим, хто пригнічений і страждає.

Етика та соціальна програма українського народництва до-
бре описана в історіографії 120: це комплекс соціальної провини 

119 Успенский Б. русская интеллигенция как специфический феномен 
русской культуры // Успенский Б. Этюды о русской истории. Санкт-Петербург, 
2002. С. 396.

120 Див., напр.: Світленко С. і. Народництво в Україні: сучасний погляд на 
проблему // Український історичний журнал. 1997. № 3. С. 41–49; Світленко С. і. 
Народництво в Україні 6080х років ХІХ століття: Теоретичні проблеми джере-
лознавства та історії. Дніпропетровськ, 1999; Катренко а. Український націо-
нальний рух ХІХ ст. Ч. 2: 60–90і рр. ХІХ ст. К., 1999.

Український рух поділяв уявлення про моральну відповідальність освіче-
ної людини перед селянином та про «служіння народу» як її справжнє по-
кликання, хоча добре відомі у російській думці мотиви соціальної спокути 
і каяття тут були значно слабшими. Специфічною була ситуація на Право-
бережній Україні, де гостро постала проблема не лише соціального, а й ет-
нокультурного відчуження полонізованої еліти від селянства — для хлопо-
манства тема спокути провини перед народом була вкрай важливою.

перед народом, набір обов’язкових почуттів щодо селянства 
(його треба любити і співчувати йому 121), а також проста і зро-
зуміла імперативна програма дій: вимога служити «народному 
благу», що передусім означало стати вчителем і помічником 
селянина. Звісно, йшлося про моральний ідеал — на практиці 
інтелігенція часто не була здатна здійснити цю ідеальну про-
граму, але саме йому була підпорядкована уся соціальна рито-
рика. Фактично декларований комплекс уявлень про селян був 
своєрідним кредо, за яким впізнавали «своїх». Позитивне 
сприйняття селянства та обґрунтування власної діяльності «на-
родними потребами» відігравало важливу моральну і риторич-
ну роль, слугуючи основою для самоідентифікації та згуртуван-
ня українського руху.

Етична вимога «праці на користь народу» справила особли-
вий вплив на інтелектуальну та мистецьку діяльність української 
інтелігенції. Найповніше тиск норми і читацьких очікувань 
можна простежити щодо красного письменства й публіцисти-
ки, присвяченої селянству — «як» і «що» слід писати з цієї 
тематики було досить чітко окресленим.

Імператив любові до народу та потреби опікуватися його 
інтересами перетворився на своєрідне memento, що тяжіло над 
розумом і совістю кожної освіченої людини, яка бралася за 
перо, аби викласти власні міркування щодо селянства. Для осо-
би, що зараховувала себе до представників ліберально-демо-
кратичних чи соціалістичних поглядів, спосіб опису селян 
у перше пореформене десятиріччя був дещо подібним до гово-
ріння про покійного: або добре, або нічого. Борис Познанський, 
розповідаючи наприкінці ХІХ століття про настрої 50 — по-
чатку 60-х років ХІХ століття, так описав цю тенденцію:

121 Від кінця 50-х років ХіХ століття почуття «любові до народу» пере-
творилося із особистих вражень на свого роду категоричний імператив, 
обов’язковий для свідомого українця (породивши, зокрема, популярну само-
ідентифікацію ідеології як «народолюбства», під впливом якого пройшла 
уся друга половина ХіХ століття). Див.: Світленко С. і. Народництво в Україні 
60–80х років ХІХ ст. … С. 80.
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И даже оглянувшись на это прошлое из нашего настоящего дале-

ка, едва ли найдется возможность укорить нас в лишней 

экзальтации, в преувеличении наших симпатий и антипатий. В то 

время любви и симпатии наших к народу нельзя было допустить 

никаких модулирующих эти влечения «но»… Нужно было всем 

серцем возлюбить народ и всей душой возненавидеть все угнета-

ющее его, чтобы исполнить все те преобразования, которыми 

славно истекшее царствование 122.

Нормою стала неприпустимість жартівливо-зверхнього чи 
карикатурного зображення сільського населення, яку поширю-
вали і на письменників попередніх часів (це добре відбивають 
дискусії про соціальні ідеали старих українських письменників, 
у першу чергу Івана Котляревського, Григорія Квітки 123 та Ми-
коли Гоголя, або обговорення особливостей зображення селян-
ства у живописі 124).

122 Познанський Б. Воспоминания о рекрутчине по прежнему порядку  
// Киевская старина. 1889. № 11. С. 234.

123 Наприклад, важливою претензією Куліша до творів Котляревського 
стала нерозбірливість у виборі об’єктів для сміху: «Вред Енеиды со стороны ее 
комизма очевиден: эта книга делала забавною жизнь простолюдина, осужден-
ного на невежество самой нуждою и удаленного от близкого общения с клас-
сами более образованными». Див.: Кулиш П. Обзор украинской словесности. 
Котляревский // Основа. 1861. № 1. С. 259. Захищаючи Котляревського від 
звинувачень у соціальній погорді, діячі українського руху 70–90-х ро ків ХіХ сто-
ліття відзначатимуть, натомість, його як піонера української етнографії. Зо-
крема, Борис Грінченко писав: «він, пан, сто років назад вдягається в свиту та 
й іде етнографувати серед народу». Цит. за: Грінченко Б. Листи з України 
Наддніпрянської // Б. Грінченко — М. Драгоманов Діалоги про українську на-
ціональну справу. К., 1994. С. 56. Софія русова характеризувала Котляревського 
як людину демократичних переконань, він бо помістив у пекло панів за те, що 
«що людям льготи не давали і ставили їх за скотів»: русова С. Народник в укра-
їнській літературі // Літературнонауковий вісник. Львів, 1902. річник V, Т. XVII. 
С. 83. Водночас, значна частина представників українського руху не пробачила 
Григорію Квітці (Основ’яненку) апологію панства та позитивне зображення 
кріпосного ладу у «Листах до любезних земляків».

124 Про неприпустимість насмішкуватого, поверхово-карикатурного зо-
браження селян, див., напр.: Жемчужников Л. Несколько замечаний по по-
воду последней выставки в С. Петербургской академии Художеств // Основа. 
1861. № 1. С. 136–156.

На загальне переконання першого пореформеного десяти-
ліття, звільнити селян з полону негативного суспільного сприй-
няття було не менш важливим, ніж з тенет фактичної особис-
тої залежності. Одним з основних своїх завдань представники 
українського руху вважали спростування чужого негативного 
бачення селянства. Усі українські тексти 60–70-х років ХІХ сто-
ліття вели відкриту чи приховану полеміку із так званим «пан-
ським», «кріпосницьким» баченням селянства, зазвичай при-
писуваним поміщицтву. Останнє, часто втягнене у мало не 
війну зі своїми колишніми кріпосними навколо вирішення 
земельних і відробіткових питань, нерідко воліло описувати 
селян украй некомпліментарно — говорячи передусім про ле-
дарство, непорядність та моральний занепад.

Подібні характеристики селянина неодмінно наражалися 
на критику за станову зверхність 125. Як писали представники 
Харківської громади на початку 60-х років, справжні народо-
любці мусили «скореняти безглузді погляди на народ, ганобу 
і презирство і недбання до його» 126. Завданням симпатика 
народу вважалося окреслення позитивних рис народної вда-
чі, тоді як, за зауваженням Драгоманова: «...а о том, что 
хлопы — лежебоки да пьяницы, довольно говорят и шляхти-
чи» 127. Небажаним також визнавалося сумніватися щодо 
можливості культурного і соціального прогресу народу та 

125 Подібне у російській журналістиці сталося із дописами афанасія 
Фета до «русского Вестника» про власний досвід облаштування господарства 
в нових умовах використання селянської вільнонайманої праці. Кожен його 
несхвальний опис недбалого робітника або оповідка про штраф із селян за 
потрави викликали відверте публічне кепкування і звинувачення в симпа-
тіях до кріпосництва. Див.: Фет а. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяй-
ство. М., 2001.

126 Письмо з Задніпровської України [Лист харківської Громади до галиць-
кої молоді, листопад 1862] // Супронюк О. Харківська громада наприкінці 
1862 р. // Київська старовина. 1998. №. 2. С. 186.

127 Драгоманов М. П. Другий лист до редакції «Друга». Украинщина или 
рутенщина? // Драгоманов М. П.  Літературнопубліцистичні праці у 2х томах. 
Т. 1. К., 1970. С. 403.
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його сприйнятливості до культурних цінностей, які намага-
лися передати йому освічені люди.

60–70-і роки ХІХ століття стали часом окреслення нор-
мативних вимог до українського красного письменства. Цен-
тральним поняттям для літератури від 20–30-х років ХІХ 
століття залишалося поняття народності. Попри невизначе-
ність та варіативність тлумачення цього поняття, головний 
його сенс був доволі однозначним: література має виростати 
на рідному ґрунті з народної словесності, беручи її за дже-
рело і взірець 128, та орієнтуватися на сюжети з народного 
життя.

Ставши порятунком від Сцили і Харибди українського 
письмен ства 30–50-х років ХІХ століття (за висловом Кулі-
ша) — коливанням між комічно карикатурними або ідилічно 
сентиментальними оповідками про село, ідеал народності під-
готував українській літературі нову пастку. На зміну зображен-
ням безжурних поселян прийшли етнографічно правильні та 
емоційно витримані картини із сільського життя 129. Народність, 

128 Петров В. історичний огляд українського літературознавства ХіХ — 
початку ХХ ст. // Віктор Петров. Дмитро Чужевський. Микола Глобенко 
Українська література. іван Мірчук Історія української культури. — Мюнхен; 
Львів, 1994. С. 18. П. Куліш у статтях «Характер та задача української крити-
ки» та «Простонародність в українській словесності» так окреслив бажані 
перспективи української літератури і літературної критики: «Задачей нашей 
украинской литературы должно быть строгое соответствие ее созданий духу 
народному и его серьезному, жизненному, а не какому-то псевдо-народному, 
прихотливому взгляду на вещи. Задачей нашей украинской критики долж-
на быть строгая поверка литературных созданий эстетическим чувством 
и воспитанным в изучении своей народности умом». Цит. за: Кулиш П. Ха-
рактер и задачи украинской критики // Основа. 1861. № 2. С. 161.

129 Письменникові більше не пробачали етнографічних неточностей, на-
віть якщо вони виникали не через незнання, а з естетичних міркувань. При-
кладом може бути обурена критика Пантелеймоном Кулішем оповідань 
Миколи Гоголя за етнографічні помилки (того кшталту, що полатей, на яких 
Хівря ховає сина священика у «Сорочинской ярмарке», у селянському житлі 
в Україні бути не могло, або що при описі весілля Гоголь знехтував роллю 
дружок і не згадав про коровай). Див.: Karpuk P. Gogol’s Research of Ukrainian 
Customs for the Dikan’ka Tales // The Russian Review. 1997. April. № 56. P. 209–232.

перетворена на простонародність, стала, за висловом Сергія 
Єфремова, магічним колом, виходити за межі якого українське 
письменство не мало права 130.

Як наслідок, лише два типи літератури — література про 
народ і література для народу — були визнані українською 
думкою гідними справжнього народолюбця. Звернення до іншої 
тематики могло бути розтлумачено як справа непатріотична. 
Навіть Михайло Драгоманов, відомий як противник постійних 
апеляцій виключно до простолюду, радив зважати на читача 
з народу: «…не пошкодить, коли усякий прикликавший до себе 
музу українець представить собі, беручись за перо, публіку 
з 2–3 мужиків середнього розуму і подума: чи буде їм потріб-
но і інтересно те, що я збираюсь писати?» 131.

Про велику нормативну силу подібних настанов свідчила 
поява літературних дискусій межі ХІХ—ХХ століть, де молод-
ше покоління письменників мусило боронити право на літера-
туру, вільну від штучного спрощення «под мужика» та відкри-
ту для неселянських сюжетів.

На 70–80-і роки ХІХ століття припадає остаточне оформ-
лення популярних тем, специфічної мови і обов’язкових зво-
ротів, присутніх у творах представників українського руху про 
селянство. Виспівуванню етосу служіння селянству присвячу-
ються численні поезії кшталту рядків Миколи Старицького: 
«Не забувайте рідних хат, / де лихо гіршає щоднини... / Не 
можна гаяти й хвилини, / Поки ще стогне менший брат; / Поки 
живий, мерщій несіть/ Сліпому світиво просвіти, / І в серце, 
смертію сповите, / Живу надію закропіть!» 132.

130 Куца О. Проблема «народності» — «національності» Т. Шевченка 
в українському літературознавстві другої половини ХіХ ст. // Літературознав-
ство. ІІІ міжнародний конгрес україністів. К., 1996. С. 364.

131 Драгоманов М. П. Література російська, великоруська, українська 
і галицька // Драгоманов М. П. Літературнопубліцистичні праці у 2х томах. 
Т. 1. К., 1970. С. 176.

132 Старицький М. До молоді // Старицький М. Поетичні твори. Драма-
тичні твори. К, 1987. С. 46.
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Белетристика, разом з літературною критикою, справила 
помітний вплив на розвиток суспільних уявлень про село. Ху-
дожні книжки формували образ селянства не меншою мірою, 
ніж газети чи етнографічні нариси. Герої художніх творів для 
освічених читачів були так само живі, як реальні селяни. Під-
твердженням цьому є усталена публіцистична традиція поси-
латися на літературних персонажів як на уособлення певних 
типів селянства, коли власну думку ілюстрували відсиланнями 
до постатей Миколи Джері, Чіпки чи баби Палажки і баби 
Параски.

Більшість освічених дописувачів фактично були заручника-
ми належного ставлення і писання про селянина. Про силу 
і водночас символічний характер загальноприйнятої риторики 
виразно свідчить критика народницьких ідей молодшим по-
колінням українського руху у 90-і роки ХІХ — на початку 
ХХ століття, прикро враженого клішованістю промов «про на-
род». Прикладом сатиричної критики подібних нещирих бала-
чок може слугувати вірш Володимира Самійленка «Патріота 
Іван»:

Що за славний патріота

Наш Іван, якби хто знав!

Тільки що роззявить рота,

Про народ уже почав... 133

Подібним чином західноукраїнський письменник Василь Сте-
фаник, переконаний критик народницьких сентиментів, у лис-
туванні 1899 року кепкувув з удаваності «болів за народ» в ін-
телігентському середовищі:

Спеціально наша образована верства слова не промовить, аби 

«селянина» не пожалувати… Сей головний тон нашої інтелігенції 

глупо-жалісливий виїдає всяку силу в молодих душах і робить з них 

133 Самійленко В. Патріота іван // Самійленко В. Поетичні твори. Прозові 
твори. Драматичні твори. Переспіви та переклади. Статті та спогади. К., 1990. 
С. 107.

декламаторів і калік. Гляньте довкола себе а побачите старих сен-

тиментальних акторів, що грають ролі «селянолюбців» 134.

Про інтелігенцію «що живе не з якоїсь продуктивної мате-
ріальної класової праці, а з експльоатації української національ-
ної ідеї і з «любові до українського народу» пізніше осудливо 
писав В’ячеслав Липинський 135.

Загалом специфіку образу селянства в українській думці 
другої половини ХІХ століття визначила амбівалентність інте-
лектуальних умов, у яких він формувався. 60-і роки ХІХ століт-
тя стали часом переходу від захоплено-романтичного, проте 
відстороненого, погляду на селянина до більш реалістичного його 
бачення. Прагнення вирватися з полону суто літературних відо-
мостей започаткували добу активного вивчення селянського 
світу та пошуків «справжнього» селянина. Водночас у зображен-
ні селянської культури, сприйнятті народного характеру та змін, 
які переживало село у другій половині ХІХ століття переважали 
не так матеріали конкретних спостережень, як ідеологічні уяв-
лення про «народ», поширені в інтелігентському середовищі. 
Вивчення не поклало край соціальному фантазуванню — воно 
відкрило йому нові обшири.

134 Стефаник В. Лист до В. К. Гаморака, 29/ііі. 1899 р. // Стефаник В. Твори. 
К., 1964. С. 431.

135  Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. Т. 6. Кн. 1. Листи до 
братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму. К.; Філа-
дельфія, 1995. С. 26.
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РОЗДіЛ 3 
Селянин і селянське 

в українському національному проекті

Селянська тема є центральною для «націоналізації» українсь-
кого суспільства. Слова Михайла Грушевського зі статті 

«На порозі нової України» 1918 року стали хрестоматійними:

В довгі часи нашого досвітнього животіння ми все повторювали, 

що в селянстві і тільки в селянстві лежить будучина українського 

відродження і взагалі будучина України. Протягом цілого століття 

українство і селянство стало ніби синонімами. З того часу, як усі 

інші верстви зрадили свою національність, від нього черпався ввесь 

матеріал для національного будівництва, і на нього покладало воно 

всі надії… 136

Для українського руху, що виростав як поміркована опо-
зиція централізаторському тискові, основою для національного 
самоокреслення виступили ідеї романтизму про унікальність 
кожної народності та її природне право на існування. Вони 
стали підґрунтям уявлення, що українці (процес пошуку націо-
нальної назви відбитий у розмаїтті уживаних окреслень: від 
«малоросійської народності» до «русинів») мають таке саме 
право на самобутній розвиток, як і решта народів світу. Під-
няти питання про національну самобутність дозволило саме 
звернення до селянства. Доводячи в «Отзыве из Киева» 
1861 року, що існування «малорусской народности» це «не призрак, 

136  Грушевський М. На порозі нової України // Грушевський М. На порозі 
нової України. Статті і джерельні матеріали. Нью-Йорк; Львів; Київ; Торонто; 
Мюнхен, 1992. С. 39.

а самый осязательный факт» 137 його автори вказували переду-
сім на етнографічну, мовну та психологічну специфіку україн-
ського села.

Орієнтація на простонародну мову та традиції як на джере-
ло національної ідентифікації, а на селян — як основний на-
ціональний ресурс не була суто українським феноменом. На-
голошення особливої ролі селянства притаманно багатьом 
націям, що формувалися в умовах бездержавності та не мали 
власних еліт й високої культури. Альтернативою легітимації від 
історії та власної державності ставала аргументація від унікаль-
ності народної культури. Подібно до інших «бездержавних» 
народів Східної Європи (словаків, словенців, литовців, естонців, 
білорусів), для побудови національної спільноти й національної 
культури український рух обрав стратегію «знизу догори», на 
селянській основі 138. Пам’ять про козацьку традицію (як під-
ставу історичної тяглості і легітимності) була важливою, але 
у другій половині ХІХ століття саме ідея селянства як основи 
народності відігравала головну роль 139. Універсальна формула 
ставлення лідерів національних рухів до селянства вже давно 

137 Отзыв из Киева // Матеріали до біографії В. Б. Антоновича (з приводу 20і річ-
ниці з дня його смерті). Зібрав і зредагував Д. Багалій. К.: ВУаН, 1929. С. 47.

138 Про виняткову роль селянства для усіх цих рухів писав Мірослав Грох, 
розробляючи модель розвитку національних рухів «малих народів». Див.: 
Hroch M. Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparative Analysis 
of the Social Composition of Patriotic Groups Among the Smaller European Nations. 
Cambridge; New York, 1985. У багатонаціональних за складом державах 
особли ва цікавість до селянства ставала справою регіональних етнічних 
груп, що почували себе знехтуваними: у Великій Британії саме шотландці 
та ірландці, а не англійці (у Франції — бретонці, в іспанії — каталонці) із 
захопленням відкрили для себе народну культуру. Див.: Burke P. Popular 
Culture in Early Modern Europe. London, 2009. P. 37. Для національних ідеоло-
гій, які спиралися на державну традицію та розвинену високу культуру, 
народна культура не була такою важливою, хоча її теж сприймали як по-
важну частину національного спадку і актуалізували у періоди політичних 
чи соціаль них потрясінь (зокрема, спричинених наслідками індустріаліза-
ції та урбанізації).

139 Див., зокрема: Єкельчик С. Пробудження нації: до концепції історії україн
ського національного руху другої половини ХІХ ст. Мельбурн, 1994.



68 Тетяна Портнова. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції… 69РОЗДІЛ 3. Селянин і селянське в українському національному проекті

виведена дослідниками: провід цих рухів ідеалізував селян як 
головних оборонців національного існування й перебирав на 
себе право виступати на захист їхніх прав — як національних, 
так і соціальних.

3.1. Українці як «селянська нація»:  
формулювання та використання ідеї

Тема «селянськості» української нації належить до доволі 
дражливих. Поява у сучасній політичній риториці міркувань 
про те, що українці — це нація селянська, нерідко сприйма-
ються суспільством як образливі. Скептично до неї ставляться 
і багато науковців. Від часу відомої дискусії Івана Лисяка-Руд-
ницького та Григорія Грабовича 140 (де перший обстоював тезу 
про неповноту українського руху, обмеженого історичними 
умовами до етнографічної селянської маси й новонародженої 
інтелігенції, а другий вважав подібне перебільшенням, підкрес-
люючи дворянське походження його багатьох діячів), теж пе-
ріодично робляться спроби переглянути тенденцію зображува-
ти український рух винятково як «справу убогих та безправних 
«повітових службовців» 141 та селян. Заперечується зараз і по-
ширена наукова практика розпочинати опис творення україн-
ської нації лише від романтизму та зацікавлення народом 142.

140 Rudnytsky I. L. Observations on the Problem of ‘Historical’ and ‘Non-
historical’ Nations // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 5. No. 3 (September 1981). 
Pp. 358–368; Grabowicz G. Some Further Observations on ‘Non-historical’ Nations 
and ‘Incomplete’ Literatures: A Reply // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 5. No. 3 
(September 1981). Pp. 369–388.

141 Див., напр.: Забужко О. Notre Dame d`Ukraine: Українка в контексті мі-
фологій. К., 2007. С. 315. Оксана Забужко заперечує тезу про безкласовість 
українського суспільства, активно пропаговану українськими інтелектуалами 
у ХіХ ст. та про суто різночинське походження діячів українського руху, до-
водячи, що активізація національного життя у ХіХ столітті була б неможли-
вою, якби всі вищі верстви дійсно були б зденаціоналізовані й не надали б 
для його підтримки інтелектуальної та фінансової допомоги.

142 Про важливу роль передромантичних політичних концепцій для роз-
витку української національної ідентичності та ідеології див.: Сисин Ф. Укра-
їнське націотворення за раннього Нового часу: нові результати досліджень  

Але для історії ідей важить передусім саморепрезентація. 
У ХІХ столітті теза про селянський характер української нації 
поступово оформилася у рамках самого українського руху.

Як відгук на заклик романтизму шукати національних дже-
рел під сільською стріхою, ідея про українців як «хлопську 
націю» поширюється з 30–40-х років ХІХ століття. У 60-і роки 
ХІХ століття теза про те, що «…народность южнорусская по-
стоянно была и теперь остается достоянием простой массы» 143 
вже була загальним місцем. Остаточне оформлення цієї думки 
приписують Михайлові Драгоманову 144, який у власних дописах 
не втомлювався характеризувати Україну як землю «мужицьку 
par excellence» 145, а її селянство — як «готовий і безспорний 
національний елемент» 146, «цих безперечних українців» 147. Як 
самоочевидна ця ідея рефреном повторювалася у численних 
творах доби. Наприклад, 1875 року в одному з листів Сергій По-
долинський писав:

// Україна. Процеси націотворення / Упоряд. андреас Каппелер. К., 2011. 
С. 81–96. Про генетичну спорідненість «українського національного проекту» 
ХіХ ст. з «козацько-малоросійським проектом» кінця XVII ст. див.: Plokhy S. 
The Origins of the Slavic Nations. Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus. 
Cambridge, 2006.

143 Костомаров Н. Две русские народности // Основа. 1861. № 3. С. 79.
144 Чорновол і. Політичні аспекти народницької історіографії: від М. Кос-

томарова до М. Грушевського // Молода нація. 2000. № 3. С. 147.
145 Драгоманов М. П. Література російська, великоруська, українська 

і галицька // Драгоманов М. П. Літературнопубліцистичні праці у 2х томах. 
К., 1970. Т. 1. С. 140.

146 Драгоманов М. П. австро-руські спомини (1867–1877) // Драгома-
нов М. П. Літературнопубліцистичні праці у 2х томах. К., 1970. Т. 2. С. 162. 
Подібне бачення Драгоманов пропонував і західноєвропейській публіці, 
виголосивши у 1878 р. на літературному конгресі у Парижі: «русько-україн-
ська нація є під теперішню пору цікавим явищем. Її населення складає при-
наймні 17 мільйонів селян, до яких долучається невелика кількість освічених 
людей, свідомих патріотів і друзів народу». Див.: Драгоманов М. Українська 
література, проскрибована російським урядом / Dragomanov M. La literature 
oukraínienne proscrite par le gouvernement russe. Львів, 2001. С. 63.

147 Драгоманов М. П. Шевченко, українофіли й соціалізм // Драгома-
нов М. П Літературнопубліцистичні праці у 2х томах. К, 1970. С. 123.



70 Тетяна Портнова. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції… 71РОЗДІЛ 3. Селянин і селянське в українському національному проекті

Украинцы — народ мужицкий по преимуществу. Нет народа на 

свете, где бы был такой малый процент высших сословий, и по-

тому всякое украинское движение в исходной точке своей не 

имеет никакого смысла, если оно не чисто мужицкое 148.

Якщо погодитися з висловом Карла Дойча, що важливим 
елементом націоналізму є визначення, хто до нації належить, 
а хто ні, в українському випадку маємо справу із виключен-
ням з її лав елітарних прошарків 149. За умов, коли еліта орі-
єнтувалася на інтеграцію до загальноімперських структур, 
доволі комфортно почувалася у російській культурній тра-
диції (що подеколи узгоджувалося із локальним патріотизмом) 
і була відділена від «народу» високою культурою, іноетнічною 
за своїм характером, інший варіант був просто малоймовір-
ним.

У жвавому обговоренні специфіки соціальної структури 
українського народу та проблеми втрати ним еліт, яке власне 
і розпочалося у середині ХІХ століття, приналежність до вищих 
соціальних щаблів почала ототожнюватися з денаціоналізацією, 
а ще із визиском селянства та наругою над ним. Панство вва-
жали чужим і ворожим, бо воно зреклося своєї національності. 

148 Подолинський С. До В. Н. Смирнова в Лондон, 17 травня 1875 р. // По-
долинський С. Листи та документи / Упоряд. р. Сербин, Т. Слюдикова. К., 
2002. С. 236. аналогічні спостереження щодо Галичини висловлював іван 
Франко: «Ми, русини, особливо в Галичині, здавен-давна були хлопська нація. 
Майже все, що піднеслося понад хлопа, — чи то шляхта, чи міщани, — все 
те за польських часів зробилося поляком: за австрії зразу німцем, а пізніше 
знов поляком. При руській мові, при руській народності лишилися тільки 
прості чорні хлопи та маловчені сільські священики». Див.: Франко і. Пан-
щина та її скасування 1848 р. в Галичині // Франко і. Я. Зібрання творів. У 50ти 
томах. Т. 47. К., 1986. С. 108.

149 При цьому подеколи йшлося про виключення не лише символічне, 
а цілком конкретне: як приклад, збереглися відомості про дискусії та конфлікт 
під час зборів «Старої громади» початку 1870-х років щодо можливості/не-
можливості залучення до гурту буржуазії (йшлося передусім про директора 
Київського промислового банку В. рубінштейна). Див.: Чорновол і. Між ар-
хеологією та політикою. Володимир антонович і польське суспільство. 
(до 170-річчя від дня народження) // Молода нація. 2004. № 3 (32). С. 109.

Про місцевий патріотизм дворянства, що походило з козацької 
старшини, та його роль у збереженні пам’яті про минулу авто-
номію та права на національні претензії, переважно не згаду-
валося 150.

Водночас значна частина учасників українського руху ро-
зуміла важливість підтримки своїх зусиль соціальною елітою, 
усвідомлювались відповідно й ризики від відсутності взаємо-
дії з нею. За словами Михайла Драгоманова, у 60-х роках 
ХІХ століття:

Потроху виявилися між нами два напрямки: один, котрий я назвав 

українофільським, а другий — хлопоманським... Перший виходив 

з пункту національної одрубності українців і ставив у перву голо-

ву рівнятись з другими самостійними народами, писати, перекла-

дати високе письменство, повертати до українства панство, попів-

ство і всякі високі верстви. Другий ставив на першім плані 

українське мужицтво, готовий і незаперечний національний еле-

мент... і виводив потребу пізнати цей елемент, писати переважно 

про нього, для нього... 151

У 70-і роки ХІХ століття у цих дискусіях бере гору друга 
позиція. Про потребу прилучати до українства економічно 
успішні соціальні групи та уникати соціальної обмеженості 

150 Ситуація дещо змінилася лише на початку ХХ століття, коли була 
визнана роль соціальних еліт у збереженні української тожмасомості. Напр., 
Петро Стебницький писав: «… не говоря о мелком и среднем украинском 
дворянстве, хранившем в массе преданность своей народности — украин-
скому языку и обычаям, теплое чувство к родине сбереглось и у тех 
высокопоставленных украинцев, которые попадали в среду русской офран-
цуженной аристократии, каковы — Безбородько, Завадовский, Трощинский 
и др. Характерною формою выражения такого национального течения 
в мировоззрении тогдашнего украинского общества является обилие исто-
рических трудов, посвященных прошлой жизни Украины». Див.: Стебниц-
кий П. Украинский вопрос // Стебницький П. Вибрані твори / Упоряд. 
і. Старовойтенко. К., 2009. С. 318.

151 Драгоманов М. П. австро-руські спомини (1867–1877) // Драгома-
нов М. П. Літературнопубліцистичні праці у 2х томах. Т. 2. К., 1970. 
С. 162.
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міркуватимуть і далі (Пантелеймон Куліш 152, Михайло Дра-
гоманов 153, Олександр Кістяківський 154), але це залишиться 
нереалізованим побажанням. Із прийняттям тези про націо-
нальну зраду еліти, український рух самообмежився двома 
складниками — селянством та інтелігенцією. Процес взаємо-
дії цих дійових осіб мав бути двостороннім: інтелігенція 
мусила через вивчення народної мови та традицій поверну-
тися до автентичних національних начал, і у свою чергу по-
ділитися із селянством своїми знаннями і високою культурою.

В українській думці до кінця ХІХ століття зберігалася звичка 
ставити знак рівності між поняттями «народ», «нація» і «селянство». 
Порівняно з традицією російської думки ототожнювати народ із 
простолюдом, з тими, хто працює фізично, для української більш 
притаманним був поділ «іноетнічне місто — українське село», за 
логікою якого український народ живе у селі. Заклик Драгоманова 
позбутися звички «звати народом тілько селян — хліборобів, а при-
знати народом усіх, хто робить корисну громадську працю, та 
здобувати всім їм дійсну волю»155 був підтриманий вже на початку 
ХХ століття, на хвилі політизації українського руху.

Ототожнення селянського та українського зумовило і на-
голошуване як сучасниками, так і пізнішими дослідниками 

152 Критикуючи літературну практику зображувати соціальні еліти лише 
викривально-негативно, Куліш зазначав: «это сословие дало нам уже не одно-
го поборника демократической украинской народности, при всем ея отчуж-
дении — без сомнения временном — от того, что безразлично называется 
аристократизмом и панством… будь наши писатели образованы разносто-
ронне и не вдайся деятели нашей народности вообще в крайность воззрения 
на свою задачу, — сословие панское, или как бы мы его не назвали, заявило 
бы свою способность к участию в национальном нашем возрождении гораз-
до выразительнее». Див.: Кулиш П. Украинофилам // Пам’ятки суспільної 
думки України (XVIII — перша половина ХІХ ст.). Хрестоматія / Під ред. а. Бо-
лебруха. Дніпропетровськ, 1995. С. 427.

153 Драгоманов М. П. Шевченко, українофіли і соціалізм // Драгома-
нов М. П. Літературно публіцистичні праці у 2х томах. Т. 2. С. 123.

154 Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885). У 2х томах. Т. 2. (1880–1885). 
К., 1995. С. 455.

155 Драгоманов М. П. Шевченко, українофіли і соціалізм… С. 109.

нерозривне поєднання національної і соціальної складової 
в ідеології руху 156. За такою логікою, опікуватися інтересами 
селянства означало опікуватися інтересами української нації.

Бачення другого учасника стосунків — української інтелі-
генції — було доволі неоднозначним. Виняткова роль людей 
розумової праці в оформленні національної ідеології чи не 
єдине питання, стосовно якого дійшли згоди усі дослідники 
націоналізму 157. Втім, українська національна інтелігенція 
у ХІХ століття cама лише формувалася. Люди, що пов’язували 
себе з українською ідентичністю, становили абсолютну мен-
шість у загальній суспільній структурі 158, до того ж були вкрай 
обережні в оприлюдненні своєї позиції. Здебільшого вони вели 
фактично подвійне життя, поєднуючи державну службу в Ро-
сійській імперії з українофільством (різною мірою усвідомлю-
ючи конфліктність такого поєднання).

Над представниками інтелігенції обвинувачення у «попо-
ляченні і помоскаленні» 159 тяжіло не менше, ніж над панством. 
Тому формування численного прошарку людей, для яких «на-
родна мова була б рідною мовою; для котрих народні звичаї, 
народні нужди, потреби були б святинею...» 160, вважали так само 

156 Одним з перших це наголосив М. Грушевський у роботі «Движение 
политической и общественной мысли ХіХ в.».

157 Intellectuals and the Articulation of the Nation / Ed. by R. G. Suny, 
M. D. Kennedy. Ann Arbor, 1999.

158 Панас Мирний у листі до невстановленої особи у 1881 році писав, що 
культурно-просвітницька робота стане ефективнішою лише «коли наших 
народолюбців будемо лічити не на пальцях, а сотнями тисяч». Див.: Мир-
ний П. До невідомої особи, лютий 1881 р. // Мирний П. Зібрання творів 
у 7ми томах. Т. 7. К., 1971. С. 352.

159 Драгоманов М. Українські селяни в неспокійні роки (1880–1882) // Гро-
мада. Українська збірка. 1879. № 4. С. 267; Михальчук К. П. Открытое письмо 
к А. Н. Пыпину по поводу его статей в «Вестнике Европы» о споре между южана-
ми и северянами. К. 1909. С. 57; Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської 
// Б. Грінченко — М. Драгоманов Діалоги про українську національну справу. К., 
1994. С. 37.

160 Кониський О. Юрій Горовенко. Хроніка з смутного часу // Кониський О. 
Оповідання. Повість. Поетичні твори. К., 1990. С. 416.
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важливим завданням руху, як народну просвіту. Проблему 
формування національної інтелігенції нерідко зображували 
в позичених у романтизму категоріях «відродження». Зокрема, 
Юрій Цвітковський писав 1876 року Михайлові Драгоманову: 
«Народу возрождаться нечего, но необходимо возрождение 
интеллигенции, честной интеллигенции, желающей работать 
для народу» 161.

3.2. із селян у націю:  
спротив матеріалу та способи його подолання

Українська інтелігенція не втомлювалася підносити селянство 
як головного охоронця національних начал та дякувати йому 
за збереження національних ознак, так легко занедбаних лег-
коважною й зрадливою елітою. Водночас, її представники від 
самого початку були цілком свідомі, що селяни самі не розумі-
ють, яким скарбом володіють. Таким чином, поставала одвічна 
дилема усіх національних рухів ХІХ — початку ХХ століття: 
головний носій національності сам своєї національності не 
усвідомлює.

Середина ХІХ століття стала часом, коли бачення ролі 
простолюду у розвитку народності/національності принци-
пово змінилося. Захоплену віру романтиків у народ як єди-
ного носія національних рис, що їх достатньо лише «відкри-
ти», заступає бачення селянства як сирої етнографічної 
маси — несвідомого носія власної народності. Аби підняти 
його до рівня нації, потрібна цілеспрямована політика. По-
дібно до того, як глина чекає руки майстра, нація формуєть-
ся з етнографічної основи свідомими зусиллями, передусім 
вихованням.

Представники українського руху розуміли, на який непосту-
пливий матеріал вони покладають національні надії. Наприкінці 

161 Цвітковський Ю. Ю. Лист до М. Драгоманова від 2–4 серпня 1876 р.  
// Архів Михайла Драгоманова. Т. 1.: Листування Київської Старої громади 
з М. Драгомановим (1870–1895 рр.). Варшава, 1939. С. 202.

1850-х років Kость Михальчук, за власним спогадом, в моменти 
розпачу жалівся Володимирові Антоновичу, що

наш народ такий упосліджений, порабований і знесилений, що 

позабував усі свої історичні традиції, що в нім загинула свідомість 

і почуття своєї людяної й національної гідності, що він, очевидяч-

ки, не має вже засобів і можливості прокинутися 162.

На це він отримав у відповідь оптимістичні приклади воскре-
сіння також здавалося безнадійних «чеської понімеченої» та 
«італійської розділеної» націй.

Про ступінь неусвідомленості селянством етно-національної 
приналежності у зрозумілих інтелігенції формах свідчать за-
писи спостерігачів про селянську самоідентифікацію і вживані 
ними етноніми. З одного боку, селяни чітко розуміли відмінність 
від сусідів — поляків та росіян, і це обов’язково наголошува-
лося інтелігенцією як позитивна риса 163. З другого — схарак-
теризувати себе як етнічну спільноту селяни не могли. Напри-
кінці 50-х років ХІХ століття Пантелеймон Куліш так описав 
розмову освіченої людини і селян:

Малороссийские простолюдины, на вопрос: «Откуда вы?» будут 

отвечать: Из такой-то губернии; но на вопрос: «Кто вы? какой на-

род?» не найдут другого ответа, как только: «Люде так собі народ 

та й годі» «Вы русскіе?» — «Ні» — «Хохлы?» — «Якиі ж ми Хохли? 

162 Цит. за: Мицюк О. Українські хлопомани. Чернівці: Меркур, 1933. С. 28–29.
163 «Или забыли, что русский мужик, отправляясь на зароботок в Малую 

русь, говорит, что идет в Малороссию, к хохлам; а малорос в свою очередь 
говорит, что он был в россии, идет из россии, купцы из россии — это русские 
и проч. и проч.? Как тот, так и другой, совершенно различают себя друг от 
друга, и каждый стоит за свое крепко»: Жемчужников Л. Несколько замеча-
ний по поводу народних песен // Основа. 1862. № 2. С. 90. аналіз історичних 
пісень дозволив М. Драгоманову стверджувати усвідомлення цієї відміннос-
ті і в попередні часи: «…народ український і в XVIII ст. дуже ясно розумів 
свою осібність од Москви, — і як осібної породи, і як осібної громади, — май-
же так само, як він розумів в XVII ст. осібність України од Польщі…» Див.: 
Політичні пісні українського народу XVIII—ХІХ ст. з увагами М. Драгоманова. 
Ч. 1. розділ 1. Женева, 1883. С. ХХ.
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(Хохол-слово бранное, и они его отвергают) — «Малороссияне?» — 

«Що то за Маросияне? Нам ёго и вимовить трудно» (малороссия-

нин — слово книжное, и они его не знают) 164.

Наприкінці століття ситуація принципово не змінилася. За 
словами Бориса Грінченка,

наш мужик не знає навіть свого національного імені. Він тільки 

знає, що він не москаль, не турок, не німець, але хто саме він — 

Бог його знає. Ми мужики, ми хахли! — каже так, мовби існувала 

така нація з мужиків, з хахлів 165.

Українофіли мусили поборювати й ідентифікацію, що 
з’являлася наприкінці ХІХ століття завдяки впливу шкільної осві-
ти, коли письменні селяни почали називати себе малоросами 166.

164 Записки о Южной Руси: Издал П. Кулиш. К., 1994. С. 235.
165 Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської // Б. Грінченко — М. Дра-

гоманов Діалоги про українську національну справу. К., 1994. С. 37.
166 Что сказало население Полтавской губернии о своем старом быте (По све-

дениям местных корреспондентов, собранным в 1896 –1898 гг. и разработанным 
к ХІІ Археологическому Сьезду в 1902 г. ) / Сост. Л. В. Падалка. Полтава, 1905. 
С. 17. До початку ХХ ст., поки вплив інтелігенції на селянство був мінімальним, 
мінімальними були й успіхи в поширенні етноніму «українці», що залишав-
ся здобутком освіченої меншості. Олександр русов, пишучи вже після 1905 р. 
про обґрунтованість вживання терміну «Україна» із посиланням на народну 
думку: «Та й сам народ себе і свою землю не інакше прозиває, а назвища 
«хохол, хохлята» він лічить за образливі» (русов О. О. Про Вкраїну і україн-
ський народ // Інститут Рукопису Національної Бібілотеки України. Ф. 159. 
Спр. 2. арк. 1.), значною мірою видавав бажане за дійсне. Одне з головних 
нарікань освічених українців початку ХХ ст. на селян — це нарікання на їхню 
несвідомість. Див., напр., враження Сергія Єфремова від спілкування з деле-
гатами запланованого, але не реалізованого селянського з’їзду 1906 р.: «Тем-
нота й несвідомість серед звичайних делегатів були такі, що просто руки 
опускалися й пропадали надії на добрий кінець революції і нашої справи 
зокрема». Цит. за: Єфремов С. Про дні минулі [Спогади] Закінчення // Моло-
да нація. 2004. № 4 (33). С. 72. Свідченням обмеженості впливу національного 
руху можуть слугувати і пізніші розповіді про українізацію військових частин 
у Одесі вже після 1917 р., коли на пропозицію підняти руки українцям з лав 
близька семи тисяч солдатів озвалося не більше трьохсот, на малоросів від-
гукнулося половина, а решта виступила вперед при слові «хохли». Див.: 
Шумук Д. За східним обрієм. Спомини. Париж; Балтимор, 1974. С. 84–85.

Зіткнувшися із фактично донаціональним світом села, укра-
їнські діячі вірили, що селяни є носіями (хай і несвідомими 
того) національних ознак. Вони розуміли, що для селянина 
власна мова, традиції й побутові звички були «прості», «му-
жицькі», й пов’язувалися радше із суспільним станом, аніж із 
етносом, а сільська самоідентифікація базувалася на визнанні 
своєї територіальної, станової і релігійної приналежності 167, але 
пояснювали це властивим селянам нерозумінням і необізнаніс-
тю. Головним завданням інтелігенція вважала пояснити селя-
нинові, ким він є насправді 168. Михайло Грушевський образно 
описував переконання другої половини ХІХ століття:

Україна зможе встати тільки тоді, коли встане наново цей скинений 

у безодню пітьми й несвідомості титан, цей позбавлений зору 

й сили, обстрижений з своєї політичної свідомості Самсон. Треба 

було тільки подати йому цю чудотворну воду свідомості… 169

Сучасні дослідники націоналізації українського суспільства 
описують ці наміри як намагання запропонувати (чи нав’язати) 
нову ціннісну ієрархію, радячи селянину сприймати світ в на-
ціональних категоріях, і до традиційної для більшості селян 
до початку ХХ століття самоідентифікації: «я — тутешній, 
православний, селянин» додати ще й «українець». При цьому, 

167 Меджецький В. Селяни у націотворчих процесах Центральної і Східної 
Європи… С. 65. Хоча домінування у селянському середовищі соціально-
регіональної ідентифікації наразі є загальновизнаною, низка сучасників 
дослідників наголошує, що селянам не варто абсолютно відмовляти 
у надлокальних ідентифікаціях (з великими релігійними чи територіальними 
спільнотами), хоча вони і могли бути доволі нечіткими і непевними. Див., 
напр.: Грицак Я. Чи мали селяни батьківщину? // Грицак Я. Пророк у своїй 
вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886). К., 2006. С. 129–144.

168 Див., напр., розповідь Бориса Грінченка про розмову із селянами після 
читання історичних книжок українських авторів: «Потім я спиталася в М-ка, 
кого він називає «хахлами». — Та ми ж хахли. — а балакаєте ви по якому? — 
По хахлацькому. Довелося виясняти хто ми і по якому говоримо». Див.: 
Грінченко Б. Історичні книжки на селі. Б. м. Б. г. С. 15.

169 Грушевський М. На порозі нової України // Грушевський М. На порозі 
нової України. Статті і джерельні матеріали... С. 39.
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«будителі» мусили дати раду з тим, що «национализм вообще 
мало присущ народу» 170, що національні питання селянина не 
обходять 171, а конкретне селянське мислення вкрай тяжко 
сприймає абстрактну ідею нації.

Перетворити селян, цих «інстинктових українців» 172, на 
свідомих членів національної спільноти мав вплив інтеліген-
ції. Саме їй належало оформити національну ідеологію та 
в доступній формі донести її до села. Хоча противники укра-
їнського руху нерідко намагалися його делегітимізувати, 
зображуючи як штучну «інтелігентську вигадку» і нав’язування 
простолюду невластивих йому понять, самі учасники не вва-
жали його суто інтелігентський характер перепоною для 
успішності, посилаючись на європейські аналоги. Прикладом 
відлуння цієї дискусії є коментар Владіміра Жаботинського 
у полеміці з Петром Струве 1911 року про перспективи 
україн ства:

Чеський рух протягом довгого часу був виключно інтелігентський, 

але це не завадило йому перетворити чехів на першу націю в усьо-

му слов’янстві за наснаженістю національної культури. П’ятдесят 

років тому галицькі поляки так само твердили, що жодного русин-

ського партикуляризму не існує, що це вигадали інтелігенти, а про-

столюд охоче йде назустріч стихійній польонізації, — а одначе всі 

ці балачки полякам не допомогли. Кожен рух починається від ін-

телігенції… 173

170 Познанский Б. Воспоминания из недавнего прошлого (О школе и гра-
мотности в Киевской губернии) // Киевская старина. 1885. № 2. С. 246.

171 Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської… С. 37. 
172 За висловом Бориса Грінченка. Грінченко Б. Листи з України Наддні-

прянської… С. 108.
173 Жаботинський В. Струве і українське питання // Жаботинський В. Ви-

брані статті з національного питання. Переклад, вступ. стаття, примітки та ко-
ментар і. Клейнера. К., 1991. С. 97. Докл. про Жаботинського та українське пи-
тання див.: Kleiner I. From Nationalism to Universalism. Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky and 
the Ukrainian Question. Edmonton, 2000. Пор.: Stanislawski M. Zionism and the Finde
Siècle: Cosmopolitanism and Nationalism from Nordau to Jabotinsky. Berkeley, 2001.

Актуальним для українського руху другої половини ХІХ сто-
ліття була і дуже важлива для усіх національних рухів пробле-
ма — «уявленню» єдиної нації як надстанової об’єднавчої 
спільноти заважали різкі відмінності між селянством та іншими 
соціальними групами. Нація може сформуватися лише тоді, 
коли почуття етнічної спільності здолає станові та майнові 
бар’єри. Українські ж селяни часто не розуміли, що спільного 
вони мають із національно-свідомою інтелігенцією, яку відно-
сили до чужого світу «панів».

Подолання розколотості нації на дві частини, які належать до 
різних світів, уважалося першочерговим завданням. Просвітниць-
кі зусилля української інтелігенції мали посприяти тому, аби 
зникли ганебні вислови «пан» та «мужик» і з україн ської нації 
виробилася одна національно-самосвідома освічена громада.

Якщо у середині ХІХ століття головним способом здолати 
соціальну та культурну прірву вважали культурно-просвітню 
роботу — ту прірву пропонували дослівно засипати книжками, 
то з 80-х років ХІХ століття головним рецептом була визнана 
першочергова увага до соціальних проблем. Селянин міг не 
розуміти абстрактних ідей, але добре бачив можливу особисту 
користь — і зацікавити його могли передусім ті політичні рухи, 
які обіцяли безпосередню допомогу. Драгоманов, закликаючи 
до реалістичного бачення народної етнічності, вважав кращим 
гаслом тезу «про свою волю на своїй землі» 174 й писав:

так званий «простий чоловік» є великий практик і навіть матеріа-

ліст, і коли він держиться народності, то або з пасивності і кон-

серватизму... або тоді, коли бачить, що народна партія не кінчає 

своїх праць романтизмом, а веде народ до ширшої вигоди соціаль-

ної і економічної 175.

174 Драгоманов М. Українські селяни в неспокійні роки (1880–1882) // Гро-
мада. Українська збірка. — 1879. № 4. С. 267.

175 Драгоманов М. П. антракт з історії українофільства // Драгоманов М. П. 
Вибране («... мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / Упоряд. 
р. С. Міщук. К., 1991. С. 229.
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Одним з головних конфліктів в українському русі 70–80-х ро-
ків ХІХ століття став конфлікт між «патріотами» і «соціаліста-
ми», між прибічниками першочерговості справ національних 
та захисниками передусім економічних інтересів селянства 176. 
Із подібною дилемою: з чого розпочинати — чи підносити на-
родну свідомість і вивчати народну культуру, чи спершу шука-
ти способів нагодувати селянство — стикалися більшість на-
ціональних рухів Центральної та Східної Європи ХІХ століття. 
Зосередженість на культурних справах та нехтування соціаль-
ними питаннями (розмова про народну поезію замість хліба) 
стала однією з причин дискредитації старого українофільства 
в очах молодшого покоління, переконаного, що розвиток нації 
неможливий без економічного прогресу селянства. Борис Грін-
ченко писав:

Самосвідомість же національна, бажання стояти й боротись за 

свою національність такі речі, що можуть вони тільки тоді мати 

місце, коли або важливіші економічні народні потреби забезпече-

но (себто: народ досяг уже певного добробуту), або коли націо-

нальні права нерозірвано зв’язані будуть з народним добробутом 

так, що народ, досягаючи перших, досягає й другого 177.

Справедливість цієї тези підтвердила успішність кооперативів 
як ресурсу національної мобілізації, здатного на початку 

176 Подібні дискусії у Галичині описував іван Франко: «Одні говорили: 
«Просвіта, книжка!» аде другі відповідали: «Та бо наш народ бідний, голо-
дний. Йому не до книжки, коли хоче ся їсти, а й мудра голова шаліє, коли 
тіло мліє». Перші відповідали: «Голодний і бідний, бо темний, бо не вміє 
постояти за собою ані добити ся свого, бо кожний хто хоче, може кривдити 
і гнути його». Инші обертали сю відповідь навпаки: «Темний, бо не має за 
що просвітитися; кривдять його, бо він безсильний, а безсильний власне 
своєю бідністю». Се був зачарований круг, льогічний безконечник, із якого, 
бачилось, не було виходу… розв’язати його було годі, приходилося лишити 
його нерушеним і робити кожному, що хто міг — і се був, як тепер бачимо, 
найліпший, одинокий вихід з того колеса». Див.: Франко і. Молода Україна. 
Часть перша. Провідні ідеї та епізоди. Львів, 1910. С. 81.

177 Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської… С. 108.

ХХ століття конкурувати із впливом школи 178, та популярність 
після революції 1905 року національних партій соціалістичного 
спрямування, які говорили передусім про нагальні потреби села 179.

3.3. Як народне стало національним
У сучасній теоретичній літературі сенсом діяльності національ-

них рухів у ХІХ столітті найчастіше називають два великі пере-
творення: перетворення етнографічного народу на націю і на-
родної культури — на культуру національну. Другу зміну Ернест 
Ґеллнер позначив терміном «етнізація народної культури». В укра-
їнському випадку йшлося про потребу довести, що сільське на-
селення, побут і традиції якого вже почали сприймати централь-
ним урядом та панівними групами як регіональний культурний 
варіант (хай і дуже незвичайний та мальовничий), насправді 
є носієм оригінальної національної культури. Головним постачаль-
ником аргументів для цього стали етнографічні дослідження.

178 На початку ХХ ст. український рух намагався активно використати 
кооперативні організації як інструмент націоналізації селянства. За характе-
ристикою Миколи Гехтера: «…національна ідея мусить мати своєю базою 
економічні потреби народу, бо інакше вона висітиме в повітрі і жодних видів 
на реалізацію не матиме». Див.: Гехтер М. Сільська кооперація на Україні 
російській // Перший Український просвітньоекономічний конгрес. Львів, 1910. 
С. 596. Опис використання кооперативів в інтересах національного руху див.: 
Фареній і. а. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині 
ХІХ — на початку ХХ століття. Черкаси, 2008.

Кооперативи брали на себе не лише економічні, а й просвітні функції: 
нарівні із відкриттям позичково-ощадних і кредитних кас пропонувати се-
лянам лекції і вистави. У сучасній історіографії реальний вплив кооператив-
ного руху оцінюється по-різному, і поруч із констатацією значної успіш ності 
у пропагуванні національної ідеології відомі і більш помірковані характерис-
тики. На думку іллі Гєрасімова, «кооперативний націоналізм» був більш 
політико-економічним, ніж культурним та історичним у своїй орієнтації (для 
селян-учасників кооперативів національна ідентичність була другорядною 
порівняно з економічними інтересами). Див.: Gerasimov I. Modernism and Public 
Reform in Late Imperial Russia. Rural Professionals and SelfOrganization, 1905–1930. 
Basingstoke, 2009. P. 65.

179 Див: Наумов С. О. Український політичний рух на Лівобережжі (90і рр. 
ХІХ ст. — лютий 1917 р). Харків, 2006. С. 105–126.
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Виняткова роль етнографії (і особливо фольклористики 180) 
у розвитку націоналізмів у Східній Європі не викликає сумнівів. 
Етнографія ХІХ століття була наукою «на службі» національних 
ідеологій. Важливу для початкового розвитку цієї дисципліни ці-
кавість до екзотики у середині ХІХ століття заступають патріо-
тичні зацікавлення, коли вивчення «народу» відкрило шлях для 
розмов про його унікальність та національні права. Завдяки ет-
нографії абстрактний «народ» з романтичних концепцій набув 
конкретних ознак і характеристик. Невипадково етнографи та 
фольклористи заслужено посіли провідні місця у пантеоні най-
активніших «будівничих» націй Центральної та Східної Європи, 
бо саме вони визначали їхні обличчя і кордони, а численні зібра-
ні ними відомості стали потужним ресурсом для створення на-
ціональних високих культур (а також для національних міфологій).

Практика «вивчення народу» створила підвалини для розвит-
ку української культури. Закоріненість новітньої української 
культури у народній словесності та традиціях є очевидною, 
а побудова високої української культури на народній основі 
була присутня як свідома настанова. Як наслідок, за зауважен-
ням Ярослава Грицака, хоча будь-яка культура збагачується і за 
рахунок використання «чужих» елементів, створюючи складні 
амальгами, українська культура виявилася амальгамою дуже 
«низької проби», де народна культура, хоча і трансформована, 
посідала провідне місце 181.

Етнографічні дослідження також серйозно впливали на фор-
мування національної ідентичності самих дослідників. Поєдную чи 
особистий досвід та науковий аналіз, етнографічні студії були 
важливим чинником підсилення національних та народницьких 

180 Під «народною культурою» спочатку розуміли саме фольклор, і лише 
з другої половини ХіХ ст. етнографи почали звертати увагу не лише на пісні, 
казки та примовки, а й на предмети матеріального побуту: Stoklund B. How 
the Peasant House Became a National Symbol. A Chapter in the History of 
Museums and Nation-Building // Ethnologia Europaea. 1999. Vol. 29. Pp. 5–18.

181 Грицак Я. Дискусія // Формування української нації: історія та інтер-
претації. Матеріали круглого столу істориків України. Львів, 1995. С. 104.

симпатій 182. Про вплив Південно-Західного відділу Імператорсько-
го Російського Географічного Товариства Софія Русова писала:

[Відділ] розбурхав національну свідомість багатьох млявих, при-

гнічених українців, витворив фанатиків фольклору і етнографії, 

таких як Новицький з Катеринослава, Манжура з Харківщини. 

Його праця захопила всі верстви громадянства. Наче якась ціла 

національна течія побігла по Україні разом з товстими зшитками, 

записаними українськими народними піснями та казками, з’явилися 

перші бруньки нової національної свідомості 183.

Досить типовим є й автобіографічне свідчення Івана Сте-
шенка, який, навчаючись у старших класах гімназії, вирушив 
у етнографічну мандрівку Полтавщиною як «общерос», а по-
вернувся, за власним зізнанням, свідомим українцем 184.

Фольклористичні студії перетворилися із суто академічних 
вправ на чинник формування й посилення національного по-
чуття: запис народних слів для українського словника, пісень, 
приказок і народних оповідок сприймався молоддю як спосіб 
виявити патріотизм 185.

Володимир Самійленко, оповідаючи про писання молоддю 
народознавчих рефератів у 80-і роки ХІХ століття, зауважив, 
що попри їхню мінімальну корисність для науки, вони мали 
посутній вплив на самих записувачів:

…ми привчилися серйозніше дивитися на національні прикмети на-

шого народу, більш свідомо його любить, перед нами відкривалися 

182 Наприклад, Драгоманов писав у «автобіографії»: збирання політич-
них пісень «змусило мене сильно полюбити цей народ і пережити усіма 
силами душі усі подробиці українського питання в росії та австро-Угорщи-
ні». Див.: Драгоманов М. автобиография // Былое. 1906. № 6. С. 191.

183 русова С. Мемуари. Щоденник… С. 46.
184 Тулуб О. іван Стешенко (1873–1918) (Спомини і матеріали) // Україна. 

1929. грудень. С. 95.
185 Волков Ф. П. П. Чубинский. Отрывки из личных воспоминаний. Б. м., б. г. 

С. 3–4.
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такі цінності народного духу, яких ми, може, й не добачали б без 

тієї виховної роботи 186.

Етнографічні студії також стали важливим джерелом творчо-
го натхнення і матеріалом для мистецьких спроб. Не лише зна-
чна частина української белетристики, а й музичні твори та 
картини українських митців народилися в результаті польових 
досліджень на селі. Через фольклорні та етнографічні студії 
інтелігенція починала відчувати себе причетною до долі селян-
ства, починала ідентифікувати себе з ним та брала на себе від-
повідальність за підтримку та збереження його культурних ознак.

Одним із найважливіших завдань учасники українського 
руху вважали відтворення народної культури у всій її повноті 
шляхом активних етнографічних дослідів. При науковому описі 
подібних зусиль вже аксіоматичною стала теза про властиве 
націоналізму «винайдення традиції», коли інтелектуали, які 
претендують на фіксацію та відтворення народної культури, 
натомість формують культуру нову, хоч і засновану на місцевих 
стилях і діалектах 187. Звісно, йдеться не про довільне вигадуван-
ня, але про цілеспрямований і часом тенденційний відбір «на-
родних традицій» та їх відповідну інтерпретацію.

Той факт, що етнограф не є цілком безстороннім, усвідомлю-
вали вже сучасники. Олександр Потебня в нарисі «Мова і на-
родність» писав, що, на відміну від простолюду, освічена людина 
володіє не локальною народною традицією, а здатна осягнути 
увесь віковий спадок народного життя 188, і, як додають сучасні 

186 Самійленко В. З українського життя в Києві в 80-х роках ХіХ ст. // Са-
мійленко В. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Переспіви та 
переклади. Статті та спогади. К., 1990. С. 518.

187 Див. детальніше: The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbawm and 
T. Ranger. Cambridge, 1983. Український переклад: Винайдення традиції / За 
ред. Е. Гобсбаума та Т. рейнжера. К., 2005. Пор.: Hofer T. The Creation of Ethnic 
Symbols From Elements of Peasant Culture // Ethnic Diversity and Conflict in Eastern 
Europe / Ed. by P. Sugar. Santa Barbara, Calif., 1980. рp. 101–145.

188 Потебня а. Язык и народность // Потебня О. Мова. Національність. Денаці-
оналізація: Статті і фрагменти / Упоряд. Ю. Шевельов. Нью-Йорк, 1992. С. 99–100.

дослідники націоналізму, може обрати спосіб її репрезентації. 
Цілком природно, що патріотично налаштований дослідник волів 
презентувати народну культуру якомога привабливішою 189, і укра-
їнський випадок наголошення на пісенності, мистецькій вишука-
ності й талановитості простого народу не став винятком.

При цьому відбувалася неминуча селекція, відкинення того, 
що національну культуру не прикрашало, або позитивне перео-
смислення «негативних» рис, кшталту звичаю досвіток з елемен-
тами вільної сексуальної поведінки, чи сільських забобонів 190. 
Герой повісті Івана Нечуя-Левицького «Хмари» висловився з цьо-
го приводу так:

189 Показовий приклад намагання освічених людей «відшукати» у селян-
стві бажані культурні елементи — це випадок Греції. інтелектуали ХіХ ст., 
натхнені привабливістю класичної культури, намагалися знайти сліди анти-
чного спадку у новочасній місцевій селянській культурі. У ній же, на жаль 
дослідників, пам’ять про античність практично не збереглася, натомість дуже 
помітними були турецькі впливи. Такі селяни неприємно контрастували 
з ідеалізованим образом Греції. Див.: Herzfeld M. Ours Once More: Folklore, 
Ideology and the Making of Modern Greece. Austin, 1982.

190 Про наявність установки на подібну селекцію нерідко прохоплювали-
ся у своїх дописах й самі збирачі етнографічних матеріалів. Куліш у «Запис-
ках о Южной руси», нарікаючи на збідніння репертуару кобзарів і зникнен-
ня у народі «вкуса к их думам», розповідав, як не виявив цікавості до 
жартівливих віршів «о Хоме и Ереме, о Дворянке, вышедшей замуж за хлі-
бороба», які часто співав кобзар селянам, і прагнув розшукати за цим 
«ненужным хламом» цікаві йому старовинні легенди. Див.: Кулиш П. Старо-
светские нищие певцы и нищие нашого времени // Кулиш Записки о Южной 
Руси. Т. 1. Санкт-Петербург,1856. С. 2–3. Оприлюднення ж «неконвенційної 
інформації» про селянську культуру могло супроводжуватися її частковим 
спростуванням. Так, у примітках до публікації в лютневій «Основі» 1861 р. 
замітки Тадея рильського «С правого берега Днепра», де зокрема йшлося 
про особливе ставлення селян до власності (уявлення про допустимість кра-
діжки хлібу чи правило повертати втрачену річ лише за гроші), яке автор 
ілюстрував кількома народними приказками, редакція вважала за потрібне 
спеціально помістити приповідки, які засвідчують повагу селян до власнос-
ті, зауваживши, що народний погляд на власність ще потребує додаткового 
вивчення. Увагу на ці приклади звернув Йоганес ремі у статті.: Remy J. 
The Ukrainophile Intelligentsia and Its Relation to the Russian Empire in the 
Beginning of the Reign of Alexander II (1856–1863) // Imperial and National Identities 
in Pre-Revolutionary, Soviet and Post-Soviet Russia. Helsinki, 2002. Pр. 177–198.
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...ми любимо що є луччого в селі, але село має багато дечого тем-

ного, бо туди ще не прийшов світ науки. Хто ж буде любити відьом, 

знахарок з їх ліками безтолковими, з їх виливаннями на лопаті, на 

порозі, з їх завірчуванням, підливанням? Хто ж любитиме Лису 

гору з хвостатими відьмами і всяку сільську нісенітницю? 191.

Запис і тиражування збірок народних пісень 192, казок 193 і при-
казок 194 започаткував формування упізнаваного набору витво-
рів народної творчості.

Представники українського національного руху взяли на 
себе і завдання культурного консервування — вони прагнули 
зберегти ті елементи народної культури, що попри очевидну 
для дослідників привабливість, починали зникати й самим се-
лянством не зберігалися. Наприклад, Михайло Драгоманов, 
кепкуючи з намагання інтелігенції втримати елементи народної 
культури, що на селі відмирають, писав: «...коли народ забуває 
метелицю та рветься до польки і до кадрилі, її починають тан-
цювати романтики — народовці» 195. А Іван Франко оповідав 
про те, як Гнат Хоткевич вивчився грати на кобзі та співати 
кобзарські думи, оскільки в самому народі співання дум від-
ходило з ужитку, і він як представник інтелігенції почувався 
зобов’язаним зберегти традицію 196.

Хоча у своїх текстах діячі українського руху й висловлюва-
ли думку про перенесення деяких рис народного життя у життя 

191 Нечуй-Левицький і. Хмари // Нечуй-Левицький і. Зібрання творів у 10-ти то-
мах. Т. 2. К., 1956. С. 145–146.

192 антонович В., Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа. 
К., 1874.

193 рудченко И. Народные южнорусские сказки. К., 1870.
194 Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше; Збірники О. В. Мар-

кевича і других. Харків, 1928.
195 Драгоманов М. П. антракт з історії українофільства // Драгоманов М. П. 

Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / Упоряд. 
р. С. Міщук. К., 1991. С. 230.

196 Франко і. Молода Україна. Часть перша. Провідні ідеї та епізоди. Львів, 
1910. С. 64–65.

освічених прошарків 197, їм звісно ж не йшлося про запрова-
дження сільських звичаїв до власного побуту. Ішлося про ви-
біркове залучення окремих елементів традиційної культури до 
інтелігентського світу та суспільного функціонування, вже 
у якості національних символів 198.

Прикладом може слугувати формування уявлення про націо-
нальне вбрання. З поширенням романтичної моди на етногра-
фічний одяг у цій якості для українського руху у 50–60-х роках 
ХІХ століття починають нарівні фігурувати як селянські та іс-
торичні козацькі строї. Мережана сорочка, вдягнена не-
селянином, перестає бути справжнім предметом сільського по-
буту, перетворюючись на культурний артефакт та спосіб 
декларування власних переконань 199. Подібний відбір торкнувся 
й сфери кулінарії та розваг — поширилися практики готувати 
на громадські збори «національні» страви і напої, а на студент-
ських вечорницях стали віддавати перевагу «народним танцям: 
козачок, горлиця, метелиця, вальс-козак» 200 над іноземними.

Результатом поєднання елементів традиційної селянської 
культури і новітньої національної ідеології стає творення кано-
ну того, що є «народним» і «національним», поширення його 

197 антонович В. Б. [Про українофілів та українофільство] // антонович В. 
Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. К., 1995. С. 142.

198 Див. перший детальний аналіз цих сюжетів: Екельчик С. Человеческое 
тело и национальная мифология: некоторые мотивы украинского нацио-
нального возрождения ХіХ века // Ab Imperio. 2006. № 3. С. 23–54.

199 Екельчик С. Человеческое тело и национальная мифология… С. 38. При-
роду цієї трансформації швидко збагнули і урядові установи — додатковим 
аргументом підступності намірів підполковника андрія Красовського стало 
носіння ним під уніформою українського національного одягу (Савченко Ф. За-
борона українства 1876 р. Харків, 1930. С. Хіі.), а Павло Чубинський із заслання 
вважав за потрібне виправдовуватися, що вдягав простонародні строї «не с по-
литической целью, как это делают поляки», а для кращого вивчення народних 
звичаїв. Див.: Чубинський П. П. Лист до Я. П. Подольського, 11 июля 1863  
// Савченко Ф. Листи П. П. Чубинського до Я. П. Подольського (1860–1874)  
// За сто літ. 1930. Кн. 6 (т. 38). С. 138.

200 Старицький М. До біографії М. Лисенка // М. В. Лисенко у спогадах су-
часників / Упоряд. О. Лисенко. К., 1968. С. 40–41.
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спочатку в українофільському колі, а потім і пропагування 
серед селянства. Між інтелігенцією і селянством здійснювався 
своєрідний обмін, коли елементи культури, позичені із селян-
ського світу й наповнені вже новим змістом, поверталися зго-
дом на село вже в якості національних символів 201.

3.4. тарас Шевченко як «народний поет»

Прикметно, що подеколи розуміння «народного» могло бути 
доволі штучним, як от уявлення про виняткову «народність» 
поезії Тараса Шевченка.

Серед причин, через які Шевченко відіграв виняткову роль 
в національному пантеоні українського руху, не останнє місце 
належало його походженню: особливий символізм фігурі по-
ета надавав факт народження у селянській кріпацькій родині 202. 
Це дозволяло говорити про нього не лише як про поета націо-
нального, а автентично-народного — вихідця з соціальних 
низів, що уособив обдарованість власного народу і навчив 
«свого не цуратися». Сам Шевченко демонстративно підкрес-
лював, що є вихідцем із села, а сучасники посилалися на його 
думку як на «голос народу»: «звернемося до представника 
української народності Шевченка» 203, хоч, звісно, Шевченкова 
історія була либонь історією найменш типового селянина.

Сформований ще за життя Шевченка його образ як поета 
народного щоразу доповнювався із кожною посмертною річ-
ницею, а теза про шевченкову музу, що вперше відкрила завісу 

201 Himka J.-P. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the 
Nineteenth Century. Edmonton, 1988. р. 196.

202 Олександр русов пригадував, як його вразило в дитинстві оповідання 
матері про те, як Шевченко «такой же крепостной, как и наш бувший кучер 
Трофим, написал нечто такое, что имело общегосударственное значение, 
и был сослан…» русов а. Как я стал членом «Громады» // Украинская жизнь. 
1913. № 10. С. 43.

203 Г. Т. Несколько слов о народности в религиозной жизни // Основа. 1861. 
№ 4. С. 136.

над народним життям 204 тиражувалася в усіх подальших допи-
сах, як і ідея про те, що вустами поета «говорив сам народ» 205.

Поширення культу Шевченка серед селянства український 
рух вважав своїм важливим завданням. Практика пропонувати 
селянам твори поета та його зображення, а також розповідати 
його біографію стала важливим складником національно-про-
світницької роботи з 60-х років ХІХ століття 206. Поезії «Кобза-
ря» стали серцевиною репертуару народних читань 207.

Загальноприйнята практика представляти Шевченка як поета 
народного тривалий час була незаперечною. Сумнів щодо спів-
звучності шевченкової поезії народній душі висловив хіба що 
Михайло Драгоманов, який закликав не надто захоплюватися 
шевченківськими характеристиками як «співця за весь народ» 

204 Костомаров Н. Воспоминания о двух малярах // Основа. 1861. № 4. С.  51.
205 Див. типові характеристики Тараса Шевченка у дописах представників 

українського руху. Це поет, який втілив у своїх поезіях «увесь мужицький 
український світогляд, усі народні інтереси і до того ж мужицькою, кожному 
землякові рідною, мовою» (Сірко Т. Г. [Вовк Ф.] Шевченко і його думки про 
громадське життя // Громада. 1879. № 4. С. 41); навернув зарозумілих співвіт-
чизників «до народу, до покинутого, занехаяного, обідраного і осміяного 
народу» (Письмо з Задніпровської України [Лист харківської Громади до 
галицької молоді, листопад 1862] // Супронюк О. Харківська громада напри-
кінці 1862 р. // Київська старовина. 1998. №. 2. С. 184).

206 Член чернігівської громади Є. андрущенко писав 1861 року братові: 
«Посылаю тобі, братику, сто п’ятдесят портретів Шевченка для раздачи народу». 
Див.: андрущенко Є. Лист до і. андрущенка від 20 липня 1862 р. // Шевелів Б. 
Чернігівська українська громада 1860 рр. за неопублікованими паперами і. ан-
друщенка та С. Носа // ір НБУ. Ф. і. Спр. 18452. арк. 66). За свідченнями селян 
у справі про можливу підбурювальну пропаганду Павла Чубинського та братів 
Синьогубів 1862 р.: «Синегуб один раз рассказывал про какого-то Тараса Шев-
ченка», щоправда, додаючи, що стоячи далеко, вони нічого не розчули і не 
зрозуміли. Дело о распространении пропаганды между крестьянами Чубин-
ським, учащихся Синегубе и Касьяненко и крестьянине Плищенко // Централь-
ний Державний історичний архів України в Києві. Ф. 442. Оп. 812. Спр. 166. 
арк. 6. Євген Чикаленко щодо 90-х років ХіХ ст. пригадував, що, мандруючи 
залізницею, навмисно брав із собою «Кобзар» і тримав книгу в руках, привер-
таючи увагу селян: Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). К., 2003. С. 184–185.

207 Познанский Б. Воспоминания из недавнего прошлого (О школе и гра-
мотности в Киевской губернии) // Киевская старина. 1885. № 2. С. 249.
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та «письменника народного, мужичого». Не заперечуючи важли-
вість теми любові до мужика, до невільного, а потім до бідного 
у шевченківських поезіях 208 та зазначаючи, що особисто знав не 
одну людину, в якій Шевченко посіяв «перші зерна прихильнос-
ті до мужицтва» 209, полеміст висловлював сумнів у тому, що поет 
писав для народу, і передбачав реакцію нерозуміння селянина, 
якби йому дали почитати, скажімо, «Посланіє до земляків» 210.

Відомості про реакцію селян на «народну поезію», що на-
лежать перу Бориса Грінченка і стосуються вже початку ХХ сто-
ліття, підтверджують думку Драгоманова — про Шевченка тоді 
було дещо передчасно говорити як про народного поета, оскіль-
ки його твори, не присвячені лірично-побутовим темам, селя-
нину були малозрозумілі 211. Неоднозначно читачі із селян 
сприймали й багато інших українських творів: історичні рома-
ни часто наганяли на слухачів нудьгу й потребували багатьох 
пояснень 212, а «Енеїду» сільські читачі завжди повертали «или 
с неопределенным ответом на мой вопрос о достоинстве ея, 
или даже с утверждением, что это книга дурная, которую не 
стоит читать» 213, бо у ній багато лайки.

208 Драгоманов М. П. Шевченко, українофіли і соціалізм… С. 63.
209 Там само. С. 98.
210 Драгоманов М. Шевченко, українофіли і соціалізм … С. 103.
211 За спостереженнями Бориса Грінченка, селяни полюбляли слухати 

«Катерину», «Наймичку», а також «Причинну» і «Тополю», сприймаючи 
останні як казки, натомість практично не розуміли творів, присвячених іс-
торичним і політичним темам. Як підсумок, вчитель констатував: «Ми справ-
ді маємо великого поета, але в мужичій хаті його ще не знають або мало 
розуміють» Грінченко Б. Перед широким світом. К., 1907. С. 144.

Подібну ситуацію — розбіжність сприйняття освічених людей і слухачів 
із селян — Борис Грінченко спостерігав і щодо творів Марка Вовчка: якщо 
про ці оповідання Пантелеймон Куліш захоплено писав: «в писанні його сам 
народ, лицом до лиця, промовляє до нас словом своїм..», самі селяни читали 
їх «досить байдужо». Грінченко Б. Перед широким світом … С. 152.

212 Грінченко Б. Історичні книжки на селі. Б. м., б. г. С. 4–15.
213 Замечания относительно исправления недостатков биографического 

очерка «Иван Котляревский» Б. Д. Гринченко указанных экспертной комис-
сией полтав. губ. земской управы // Граховецький Д. З видавничої діяльності 

Зрозумілішими для селян виявлялися розповіді про життя по-
ета, які, поєднуючи піднесену риторику із елементами історичних 
шевченкових поезій, у народній уяві трансформувалися згідно 
зрозумілим селянству очікуванням 214. У другій половині ХІХ сто-
ліття зафіксовані численні народні легенди про Тараса Шевченка, 
де «народний поет» набирає типових рис народного месника, 
«характерника», який до того ж жив у давніші часи: «…он пред-
ставлялся народным героем, стоящим за родной ему “сермяжний 
люд”, он протестует против угнетенного и бедственного положе-
ния крестьян…» 215. М. Дараган, дописувач до «Основи» у 1861 році 
після відвідин Канева і Шевченкової могили писав: «Имя Шев-
ченка стало здесь народным и, вместе несколько таинственным. 
Уже и теперь в народе ходять о Тарасовой могиле легенды, 
созданные живым народным воображением» 216.

Якщо серед національно свідомої інтелігенції Шевченко став 
уособленням народу, його виразником, то в селянській свідо-
мості міф про нього долучився до міфів про інших «народних 
визволителів», від провідників гайдамаків до Разіна з Пугачо-
вим. Проте поступово уявлення про Шевченка як народного 
поета потрапило і до селянського середовища. Вихід дешевих 
видань «Кобзаря» 1883, 1884, 1889 років свідчив про готовність 
селян купувати і читати цю книгу. Після 1910 року, коли «Коб-
заря» видають десятками тисяч примірників, є підстави гово-
рити, що купує книжку вже народ 217, а поети-вихідці із селян 
наслідують шевченкові стиль і теми.

Б. Грінченка та Полтавського губернського земства в 1890 р. // За сто літ. 1930. 
Кн. 5. С. 259.

214 Про народні уявлення щодо могили Шевченка див.: Єкельчик С. Тво-
рення святині: українофіли та шевченкова могила в Каневі (1861–1900)  
// Збірник Харківського історикофілологічного товариства. Х., 2005. Т. 11. С. 43–58.

215 Смоктий. Взгляд народа на Шевченко // Киевская старина. 1882. № 8. С. 372.
216 Дараган М. Н. После поездки на юг // Основа. 1861. № 10. С. 125.
217 Пчілка О. Т. Шевченко й українські поети з народу // Історія української 

літературної критики та літературознавства. У 3х книгах / Упоряд. П. М. ред-
ченко. Кн. 2. К., 1998. С. 267.
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3.5. Боротьба за народну освіту
Представники більшості суспільних течій Російської імперії 

були переконані, що задля загального блага звільнені кріпаки 
та інші категорії селян потребують навчання. Учасники укра-
їнського руху додавали: навчання рідною мовою. Просвіту — 
національну за формою та змістом — почали розглядати як 
ключову запоруку національного поступу, натомість чужомов-
ну школу віднесли до головних ризиків денаціоналізації. 
1862 року Микола Костомаров писав:

Народ должен учиться, народ хочет учиться; если мы не дадим 

ему средств и способов учиться на своем языке — он станет 

учиться на чужом — и наша народность погибнет с образованием 

народа… 218.

Суспільна полеміка про належну мову навчання в початко-
вих школах українських губерній розпочиналася у доволі спри-
ятливих умовах лібералізації кінця 50-х–початку 60-х років 
XIX століття 219. Питання на шпальтах преси розглядалася у двох 
ракурсах: прагматичному та локально-патріотичному. З одного 
боку, представники українофільства обстоювали природне 
право кожного народу навчатися на рідній мові та важливості 
такої освіти для збереження його тожсамості. З іншого, осо-
бливо на початку 60-х років ХІХ століття, важливим був мотив 
педагогічної прагматики: українська розглядалася передусім як 
запорука успішної початкової шкільної підготовки. Представ-

218 Костомаров Н. Мысли южноруса. О преподавании на южнорусском 
языке // Основа. 1862. № 5. С. 2.

219 Коли, за характеристикою Павла Житецького, міністерство освіти 
зверталося до гімназіальних рад з питанням, чи дозволити народну мову 
в українській школі, і жодна з південних гімназій не заперечила, а міністр 
народної освіти Эвграф Ковалевський на питання Миколи Костомарова про 
можливість запровадження української мови у гімназії відповів: «аби були 
учебники». Див.: Житецький П. Г. Промова на Шевченкових роковинах 
(З його посмертних паперів) // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. 
1913. Т. 116. С. 180.

ники українських губерній переконували: змушувати маленьких 
селян одразу навчатися на чужій та незрозумілій їм літератур-
ній російській мові означає відвернути їх від школи та залиши-
ти без мінімальних знань 220. Міркування про потребу виклада-
ти українською також цілком відповідали поширюваним 
у авторитетній російській педагогіці початку 1860-х років 
уявленням про корисність принципу «народності» для елемен-
тарної освіти та необхідність при викладанні зважити на регі-
ональні особливості, представленим у роботах Ніколая Весселя, 
Константіна Ушинського та Васілія Водовозова.

Справедливість аргументів «від педагогічної прагматики» 
підтвердила нетривала педагогічна практика початку 60-х років 
ХІХ століття, пов’язана з недільними школами та першими ви-
даннями підручників українською мовою. Вона засвідчила: при 
викладанні українською діти і дорослі швидше вчилися читати 
та загалом успішніше навчалися. Натомість, за спостережен-
нями вчителів: «Все попытки дать грамотность на великорус-
ском языке остаються только попытками, самыми неудавши-
мися, и носять в себе характер крайнего принуждения» 221.

220 Житецкий П. русский патриотизм // Основа. 1862. № 3. С. 8. На думку 
і. Шарловського, за сприянням початковій освіті українською стоїть «желание 
благомыслящих и просвещенных Малоруссов упростить способы изложения 
общеполезных сведений, и т[аким] о[бразом] содействовать к успешнейше-
му распространению просвещения между массой южнорусского народа». 
Див.: Шарловский И. О передаче научных сведений на народном языке  
// Основа. 1862. № 10. С. 23.

221 Петиція полтавської громади до петербурзького комітету грамотнос-
ті 1862 // Шевелів Б. Петиції українських громад до Петербурзького коміте-
ту грамотності з р. 1862 // За сто літ. 1928. Т. 29. Кн. 3. С. 13. За описами 
відвідувачів сільських шкіл, діти, які навчалися читати по російських книж-
ках, зазвичай не розуміли прочитаного, і цілі роки шкільного навчання 
нерідко марнувалися на бездумне заучування. Враження одного з членів 
комітету грамотності можна вважати типовими: «Посетивший школу ве-
домства государственных имуществ, в сел. Мачихах, Полтавского уезда, член 
Комитета Грамотности, г. Конисский, просил самую лучшую ученицу про-
честь что-нибудь. Девочка бегло прочла о судьях. Г. Конисский просил 
рассказать прочитанное, но получил ответ, что она не сможет, потому что 
не учила на память; тогда ей дали граматку Кулиша, указали в ней тоже 



94 Тетяна Портнова. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції… 95РОЗДІЛ 3. Селянин і селянське в українському національному проекті

Польське повстання 1863–1864 років змусило центральний 
уряд по-новому подивитися на можливі наслідки народної 
освіти місцевими мовами. Відтоді над українофільською ді-
яльністю, яку раніше сприймали толерантно (або навіть під-
тримували як протидію польському впливу в Західному краї) 
виринула підозра протиурядових цілей, прихованих під ви-
глядом невинних педагогічних питань. Обґрунтування укра-
їнським рухом власної наполегливості у мовному питанні 
потребами народу (що йдеться лише про запрошення селя-
нина у світ освіти зрозумілою йому мовою) почали сприй-
мати як сепаратистські хитрощі. В анонімній епіграмі на 
українофілів початку 60-х років ХІХ століття про це писали 
відверто:

Недавно клуб свой завели 

Здесь хлопоманы демагоги 

И мужика произвели

Едва — едва не в полубоги. 

Добра ж не жди от них, мужик,

Тут на уме не польза края,

Один обман весь этот крик

И скрыта цель совсем другая 222.

Розуміння важливості початкової освіти для формування 
ідентичності та відданості державі, та настанову на асиміляцій-
ну політику щодо українського селянства продемонстрував 
циркуляр міністра внутрішніх справ Петра Валуєва. Він обме-
жив уживання української мови белетристикою, закривши її 

самое место: девочка прочла его и рассказала удовлетворительно… Третий 
ученик, на вопрос г. Конисского: кто был первым царем еврейским? не мог 
ответить, но когда г. Конисский сказал: расскажите о царях, он залепетал: 
«два сына Самуила предалися лихоимству»: — Знаете ли вы, что значит 
лихоимство? спросил г. Конисский. — Нет, не знаю. — а хабари знаете? — 
Знаю». Див.: Городиський а. Чему и как учить наш народ // Основа. 1862. 
№ 9. С. 10–11.

222 Цит. за: Мицюк О. Українські хлопомани… С. 53.

доступ до «масс непросвещенных» 223 та заборонивши друк 
українською мовою шкільних та духовних книжок, зокрема 
українського перекладу Св. Письма. Указ позбавив український 
рух можливості впливати на село друкованим словом і поспри-
яв остаточному згортанню освітніх ініціатив. А запровадження 
Емського наказу 1876 року, який заборонив видавати україн-
ською оригінальні твори і робити нею переклади, за влучною 
характеристикою Петра Житецького, залишило українство 
«з тою ж самою етнографією та белетристикою», що й на са-
мому світанку його діяльності 224.

Програне змагання за початкові школи український рух 
сприйняв як серйозну поразку. Впродовж 70–80-х років 
ХІХ сто ліття його представники періодично робили безуспішні 
спроби опротестувати сепаратистські звинувачення у росій-
ській періодиці та повернутися до теми педагогічної доцільнос-
ті початкової освіти рідною мовою 225. Національно-орієнтованим 
вчителям на селі залишилися тактичні хитрощі, подібні до 
практики Бориса Грінченка пояснювати своїм маленьким учням 
незрозумілі речі із російських підручників українською та по-
чинати вчити грамоті із саморобних україномовних книжечок 226.

За умов мінімальності безпосереднього впливу освічених укра-
їнців на село представникам українського руху залишалося раді-
ти, коли етнічний консерватизм села виявлявся сильнішим за 
зовнішній вплив. Як із задоволенням писав Іван Нечуй-Левицький:

223 Див. детальніше: Миллер а. «Украинский вопрос» в политике властей 
и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.). Санкт-Петербург, 
2000. С. 111–115.

224 Житецький П. Г. Промова на Шевченкових роковинах … С. 184.
225 Наприклад, у статті 1881 року Олександра Єфименко висловлювала 

подив, «с какой стати невиннейший педагогический вопрос перенесся у нас 
в совсем неподходящую для него политическую сферу»: Ефименко а. Я. 
Малорусский язык в народной школе // Южная Русь. Очерки, изследования 
и заметки Александры Ефименко. Т. 2. Санкт-Петербург, 1905. С. 208.

226 Стебницький П. Борис Грінченко // Стебницький П. Вибрані твори  
/ Упоряд. і. Старовойтенко. К., 2009. С. 98.
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Двадцять років минуло, як заведена така школа на Україні, а мова на-

роду як стояла, так і стоїть, чиста, незаплямована, ще навіть органічно 

йде вгору... Петербурзькі обрусителі забулись, що народна маса густа, 

ціпка і навіть інертна, та ще й дуже здорова й широко розвинута 227.

У цій цитаті привертає увагу відвертість опису урядової 
шкільної політики як навмисного заходу з денаціоналізації. 
Обережність та підкреслена демонстрація лояльності в розмо-
вах про освіту перших післяреформених десятиліть наприкін-
ці ХІХ століття відступила перед обуренням національними 
утисками. Російськомовну початкову сільську освіту стали 
визнавати не лише головною причиною катастрофічного сіль-
ського неуцтва, але й одним з головних прямих каналів етніч-
ної асиміляції молоді. Відзначався і її вкрай негативний еконо-
мічний ефект, утвердження негативного ланцюжка «чужа 
школа — неосвіченість — бідність окремої людини та регіону 
загалом», а також деморалізаційний вплив.

Із 80-х років ХІХ століття усталюється сприйняття російсько-
мовної школи в українському селі як національно-шкідливої, 
і доволі поширеним стає переконання, що повне неуцтво краще 
за навчання, що денаціоналізує. Коли 1881 року Микола Косто-
маров у статті «Малорусское слово» до «Вестника Европы», об-
ґрунтовуючи тезу про українську як мову для «домашнего оби-
хода», фактично повторив типовий аргумент 1860-х: викладання 
українською мовою в сільських школах хибно вважають небез-
печним, бо воно є лише сходинкою до подальшого успішного 
навчання російською, ця теза була прочитана вже як неприпус-
тимо-конформістська. Представник нового покоління українсько-
го руху Борис Грінченко, критикуючи подібні підходи, писав:

Коли розвиватися народні маси можуть тільки на національному 

ґрунті (а ми думаємо, що се аксіома), то всякі відхилення від на-

ціонального ґрунту є річчю шкідливою. Кожен, хто приносить хоч 

227 Нечуй-Левицький і. російська народна школа в Україні // Нечуй-Ле-
вицький і. С. Зібрання творів у 10ти томах. Т. 10. К., 1968. С. 142.

крихту обмоскалення в наш народ (чи словом з уст, чи книжкою), 

робить йому шкоду, бо відбива його від національного ґрунту, — 

себто збиває його з того становища, що єдино на ньому можливий 

є народний розвиток 228.

До яких моральних і логічних протиріч могла призвести по-
дібна позиція, свідчить іронічний коментар Софії Русової в її 
мемуарах: спокійно посилаючи своїх дітей до російських гім-
назій, представники українського руху воліли заборонити се-
лянам ходити до російськомовної школи:

...крім 2–3 родин, що посилали дітей вчитися за кордон, щоб 

уникнути російських шкіл, всі, навіть українці, що висловлювали 

шовіністичні погляди в своїх громадських промовах, спокійні-

сенько посилали своїх дітей до російських гімназій, а чомусь 

простому людові не припускали змоги йти до освіти тим самим 

шляхом 229.

Кепкував із надмірного зосередження на мовному аспек-
ті просвіти і Михайло Драгоманов, змальовуючи уявну ситу-
ацію, коли письменний селянин попросив би у народолюбця 
якоїсь корисної господарської книжки, яка є лише росій-
ською чи польською мовою: «так народолюбець йому не дасть 
її, такої книжки, щоб він не помоскалився або не сполячив-
ся? Де ж тут буде народолюбство?» 230 Водночас, сам полеміст 

228 Грінченко Б. Листи з Надніпрянської України… С. 104 У цьому контексті 
показовим є конфлікт Грінченка з Христиною алчевською на ґрунті мови 
початкової освіти. Обурюючися практиці навчання російською, він так сха-
рактеризував її діяльність: «Вона тридцять років деморалізувала народ і, 
думаючи, що служить просвіті, послужили темній темноті, послужила ідеї 
пожирання меншого більшим». Див.: Грінченко Б. Листи з Наддніпрянської 
України… С. 39–40.

229 русова С. Мемуари. Щоденник. К., 2004. С. 114.
230 За словами Драгоманова, «Правда одна для мужика й для пана — 

і, ставши логічно на таку точку, перестанемо читати і московські книги По-
тебні й Житецького про українську мову, московські і польські книги анто-
новича і Яблоновського про українську історію, перестанемо їздити в Відень 



98 Тетяна Портнова. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції… 99РОЗДІЛ 3. Селянин і селянське в українському національному проекті

критикував діячів українського руху за надто легку поступ-
ливість у питаннях народної освіти — урядового обмеження 
вистачило, аби будь-які писання українською для народної 
школи були практично полишені до 90-х років ХІХ століття.

Тема вибору між ігноруванням російської школи і росій-
ськомовних підручників та компромісним їх використанням 
залишалася предметом серйозного обговорення. Сергій Єфре-
мов детально описав доволі типові суперечки у Київській гро-
маді кінця 80 — початку 90-х років ХІХ століття:

Чи можна, напр[иклад], давати селянам популярну російську книж-

ку, чи ні? Це для нас було однією з тих суперечностей життя, які 

надто того часу долягали. Адже популярної української літератури 

не було через цензурні обставини, опріч кількох випадкових бро-

шюрок, а давати російську книжку — це ж значило б сприяти 

русифікації, ставати на одну лаву з тими обрусителями, що, як ми 

певні були, несуть розпусту й гнилизну в народ. Пам’ятаю, що не 

раз палко дебатувалося це питання, розглядалось з усіх боків, 

і з погляду можливих наслідків, і з погляду принципу. Здається, ми 

порішили на тому, що в разі потреби російську книжку таки мож-

на давати, якщо нема відповідної української, але ж даючи її, все 

ж треба разом пояснити, що краще б її читати рідною мовою, але 

таких книжок нема через такі й такі причини. Одно слово, саму 

російську книжку ми хотіли зробити знаряддям пропаганди ук-

раїнства 231.

На тлі подібних суперечок у лавах українського руху слід 
зважити і селянську позицію щодо шкільної мови. Самі селяни, 
попри симпатії до початкової освіти українською, яка давалася 
дітям легше, бачили в освіті передусім сходинку до ліпших 

учитись у німців медицини, бо бували ж пригоди, коли, наприклад, який 
січовик віденський осідав у Відні або в якому Тиролі і німечився». Див.: Дра-
гоманов М. П. Листи на Наддніпрянську Україну // Б. Грінченко — М. Дра-
гоманов Діалоги про українську національну справу. К., 1994. С. 192.

231 Єфремов С. Про дні минулі [Спогади] Продовження // Молода нація. 
К., 2003. № 1 (26). С. 149.

соціальних перспектив 232. А соціальний успіх, який ототожню-
вали із виходом за межі селянського світу, передбачав зміну 
«мужицької» мови на більш соціально-престижну — російську, 
що її сприймали як «панську» 233. Тому ідея освіти українською 
могла сприйматися підозріло і вороже. Наприклад, Євген Чи-
каленко вважав за необхідне занотувати протест селян Кре-
менчуцького повіту у 90-і роки ХІХ століття проти української 
мови в школах, які мотивували відмову таким чином: «Це щоб 
наші діти зосталися навік мужиками? — Не треба! — Тепер 
хоч дехто з наших дітей виучується на вчителів, попів, лікарів, 
а то вже годі буде» 234.

Свідомі подібного ставлення українського селянства і міщан-
ства до мови шкільного навчання, представники українського руху 
побоювалися можливого неприйняття української мови викла-
дання навіть у ситуації, коли вона стане можливою. І після рево-
люції 1905 року думська практика 1906–1907 років показала 

232 Ще при відкритті недільних шкіл у Полтаві 1861 році Дмитро Пиль-
чиков вказував на побоювання, що у їхніх учнів «нет понятия о языке родном 
и русском, а скорее второй они называют благородным, а первый мужицким» 
[курсив автора цитати]. Див.: Пильчиков Д. Лист до В. Білозерського [1 ав-
густа 1861 р.] // Дудко В. Полтавська громада початку 1860-х рр. у листах 
Дмитра Пильчикова до Василя Білозерського // Київська старовина. 1998. № 2. 
С. 162. Щоправда тоді 198 з 216 опитаних школярів захотіли навчатися «як 
батько говорить, по-простому». За спогадами сестри івана Стешенка, їхній 
батько, відставний унтер-офіцер, який певний час мусив працювати швей-
царом, але мріяв про краще майбутнє своїх дітей, змалку «рішуче забороняв» 
їм розмовляти українською. Див.: Тулуб О. іван Стешенко (1873–1918) (Спо-
мини і матеріали) // Україна. 1919. грудень, С. 96.

233 іван Білик у 1870-і роки окреслив обмеженість національних перспек-
тив українського селянина: «... а хто піднявсь хоч трохи на вищий ступінь, — 
дивись: у перевертні тягне — свого вже й цурається! Та як йому й не тягти 
туди, коли в нього тільки дві стежки перед очима: униз — у темний морок, 
і вгору — у перевертні?... Середньої тропи — по своєму рідному полю, де б 
він не розгубив і свого найкращого добра, свого самобуту, — немає...». Див.: 
Білик П. Перегляд літературних новин // Історія української літературної 
критики та літературознавства. У 3х книгах. Кн. 2. К., 1998. С. 22.

234 Чикаленко Є. Х. Зібрання творів. У 7ми томах. Т. 1. Спогади. Уривки 
з моїх споминів за 1917 р. К., 2003. С. 272.
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справедливість цих побоювань — значна частина депутатів від 
селян не була готова підтримати ідею україномовної освіти 235.

Водночас українські дописувачі зазначали, що соціальний 
прагматизм, який лежав в основі ставлення селян до шкільної 
освіти, може бути обернений і на користь українського руху, 
потрібно лише змінити загальний статус української мови. 
1906 року Борис Грінченко писав:

Не можу сказати, що несвідомий народ хоче московської школи, 

чи якої іншої. Він просто хоче школи, в якій міг би найлегше і най-

більше добути собі освіти, і думає, що такою школою може бути 

московська, бо іншої не знає. Покажіть йому иншу, — він пере-

мінить свої думки 236.

Можливість побачити на власні очі або почути розповіді 
про те, що українською можна викладати в школах і універ-
ситетах, читати у церквах, друкувати книжки і газети було 
для багатьох селян дивовижним відкриттям, яке змінювало 
ставлення до самої мови. І подібні враження, як і вплив осві-
чених людей, давав свої результати: серед вимог, що висува-
ли селянські об’єднання після Лютневої революції 1917 року, 
був і дозвіл використовувати українську мову в навчанні та 
адміністрації 237.

235 Див. опис поведінки українських селянських депутатів у Другій Думі: 
«…самі наші селяне нічого не кажуть про те, якої їм треба школи. Ті україн-
ці-селяни, що обрані в Думу депутатами, самі — люде темні та, крім того, 
сидячи з правими панами, бояться всякої новини. Може, їм здається, що 
справді треба селянських дітей вчити книжною російською мовою, бо то мова 
панська, благородна, то нехай мужичата скоріше навчаться балакати по-
панському». Див.: Стебницький П. Матеріали до газети «Село» в рубрику 
«Вісті з столиці» // Стебницький П. Вибрані твори. К., 2009. С. 67.

236 Грінченко Б. Народні вчителі і вкраїнська школа. К., 1906. С. 32.
237 Штруве К. Селяни та українська нація в австро-Угорській монархії та 

російській імперії // Україна. Процеси націотворення / Упоряд. а. Каппелер. 
К., 2011. С. 178. Пор: Guthier S. The Roots of Popular Ukrainian Nationalism: 
A Demographic, Social and Political Study of the Ukrainian Nationality to 1917. PhD. 
Diss. University of Michigan, 1990.

3.6. Простонародний складник  
у розвитку української мови

Відколи романтизм наголосив на національно-репрезента-
тивній ролі мови, мовне питання стало одним з головних для 
українського руху. Важливим завданням стало довести, що 
йдеться не про місцеву простонародну говірку, а про окрему 
мову, придатну, за політичного та культурного сприяння, до 
повноцінного функціонування в усіх сферах життя — за сло-
вами Пантелеймона Куліша, йшлося про те, аби «придать про-
стоватому простонародному языку» «достоинство всенародной 
речи» 238.

Перше скромне запрошення простонародної української 
мови до світу високої культури відбулося у царині красного 
письменства наприкінці XVIII — у перші десятиліття ХІХ сто-
літь. Автори, які першими з нею експериментували, не одразу 
були певні щодо перспектив. Петро Гулак-Артемовський ви-
словлював сумніви у можливостях передати простонародною 
українською мовою шляхетні і високі почуття, а Григорій Квіт-
ка писав Петру Плєтньову, що створив свою «Марусю», аби 
довести, що «от малороссийского языка можно растрогаться» 239 
(тим самим засвідчивши існування загального скепсису щодо 
цього). Російська літературна критика першої половини ХІХ сто-
ліття теж невисоко оцінила культурний потенціал розмовної 
української мови, вважаючи її придатною лише для повістей 
з життя Марусь, Одарок і Стецьків, а самі спроби писати нею — 
не більш ніж «невинной забавой, приятным времяпровожде-
нием» «сентиментальных малоросиян» 240.

Від скепсису щодо культурного значення народної україн-
ської мови не були вільні й активні діячі українського руху 
1840-х. Микола Костомаров у листуванні з Пантелеймоном 

238 Кулиш П. Простонародность в украинской словесности // Основа. 1862. 
№ 1. С. 4.

239 Огієнко і. Історія української літературної мови. К., 1995. С. 138.
240 Закревський Н. Нечто о сочинениях на малороссийском наречии 

// Старосветский бандуриста. М., 1861. С. I, іі.
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Кулішем припускав, що для вивчення своєї народної мови 
необхідно відійти від освічених верств населення та повторю-
вав загальнопоширене уявлення: вона надається хіба що для 
писання мужицьких повістей 241.

Водночас прогрес української літератури у першій половині 
ХІХ століття дозволив українській мові претендувати на поваж-
ніший статус, ніж місцева простонародна говірка. За головний 
доказ її мистецької спроможності сучасникам правив передусім 
«Кобзар» Шевченка — у якому знайшлися слова для опису най-
складніших біблійних та історичних сюжетів 242. Згідно іззагаль-
ними уявленнями раннього українофільства, багатства народної 
мови достатньо для її повноцінного розвитку, а її літературна та 
наукова складова можуть бути створені за сприятливих умов 
і свідомих зусиль. На підтвердження цього зазвичай покладали-
ся на успіх мов слов’янських народів у складі Габсбурзької ім-
перії, а також на відносну молодість та штучність російської 
книжкової мови. Наприклад, Георгій Андрузький запитував:

На малороссийском языке, говорят, нет слов для выражения 

отвлеченных и высших понятий. Каких это слов? Не тех ли, что 

в русском языке французские? 243

241 Куліш П. Лист до М. Костомарова від 27 червня 1846 р. про вивчення 
і розвиток української мови // КирилоМефодіївське товариство: у 3х томах. 
Т. 1. К., 1990. С. 268.

242 Див., напр., відповідь Куліша на скепсис Костомарова щодо перспек-
тив української мови: «Вы говорите, что можно писать на этом языке только 
мужицкие повести. Но у вас перед глазами Шевченко, который выразил на 
этом языке и псалм Давида и чувства, достойные уст самого высшего обще-
ства…» (Куліш П. Лист до М. Костомарова від 27 червня 1846 р. про вивчен-
ня і розвиток української мови… С. 268). Подібним чином, уже на початку 
1860-х, захищаючи ідею придатності української мови для творення високої 
літератури та обурюючись практикою називати її місцевою говіркою, Павло 
Житецький писав: «…на этом patois великий поэт открыл глубину свое-
образной силы, и таким образом восстановил народную личность, упрочнив 
ей навсегда свободный и самостоятельный орган в языке, на котором сам 
писал». Див.: Житецкий П. Русский патриотизм… С. 14.

243 андрузький Г. [Записка про поезію і мову] // КирилоМефодіївське това-
риство: у 3 т. / Упоряд. і. Л. Бутич, і. і. Глузь, О. О. Франко. Т. 2. К., 1990. С. 430.

Отже, українську літературну мову ще треба було створи-
ти, і її культурна стандартизації стала важливим завданням 
україн ського руху у ХІХ століття. Сам факт певної штучності 
(настанови на творення мови) не є негативною характерис-
тикою. За зауваженням Міхаеля Мозера, не тільки нації, 
а й сучасні національні мови розвиваються звичайно не «при-
родно» — їх планували і планують свідомо 244. За умов відсут-
ності мовного стандарту до середини ХІХ століття (про що, 
зокрема, свідчила поширена практика друкувати словники як 
додатки до художніх творів), перед творцями української лі-
тературної мови відкривалася дилема, типова для мовотворчих 
зусиль східноєвропейських національних рухів — обрати за 
основу давню писемну традицію або сучасну простонародну 
розмовну мову.

Суперечності довкола цього питання найповніше виявили-
ся у правописних баталіях. Автор першої граматики та першо-
го правопису за фонетичним принципом Олексій Павловський, 
зауважуючи, що «Правила для малороссийского наречия ни-
каким ученым обществом еще не писаны и не утверждены», 
із властивою для романтизма увагою до минувщини базував-
ся на тогочасній київській говірці, як на такій, якою говори-
ли поляни, а потім київські князі і козацькі гетьмани 245. 
Спертися на історичну писемну українську традицію, а не 
розмовну мову пропонував Михайло Максимович, доводячи, 
що «…историче ская стихия письменности народной не по-
зволяет выдумывать правописания вновь» 246. Не зводити 

244 Мозер М. Українці на шляху до нації з власною мовою: критичні за-
уваги до історіографії української мови // Україна. Процеси націотворення 
 / Упоряд. андреас Каппелер. К., 2011. С. 111.

245 Павловский а. Прибавление к грамматике малороссийского наречия 
или Ответ на рецензию, зделанную на оную грамматику (Санкт-Петербург, 
1822) // Історія українського правопису XVI—XX століття. Хрестоматія. 
/ Упоряд. В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. К., 2004. С. 54–59.

246 Максимович M. О правописании малороссийского языка: письмо 
к Основьяненку (Киевлянин, 1842. № 2) // Історія українського правопису XVI—
XX століття. Хрестоматія… С. 91.
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українську мову до мови мужицької і не сліпо позичати у села, 
а запропонувати йому розвиненіший мовний канон закликав 
і Пантелеймон Куліш.

Із 50–60-х років ХІХ століття більше прихильників зі-
брала під свої прапори ідея близькості розмовній просто-
народній мові. Вирішальними стали утилітарні міркуван-
ня — значна частина мовних розробок тоді відбувалася 
в рамках сприяння народній освіті і орієнтувалася пере-
дусім на просвітні тексти для селян. Так, Микола Гатцук, 
автор української абетки, виданої 1861 року в Москві, 
описував свою працю як спробу, аби мова «була найлат-
віша люду малому, ласила б його рідним та звичним йому 
словом й не тручала б його від себе важким примушено 
наданним писанням» 247. За іронією, намагання автора абет-
ки, що був радше антикваром, аніж творцем, втручатися 
до народної мови якнайменше і найповніше зафіксувати 
її діалектичні елементи, зробили її напрочуд складною, 
через що вона не набула поширення. Творення стандарти-
зованої літературної мови, хоча і на основі місцевих на-
родних діалектів, вимагало поступового її очищення від 
діалектизмів 248.

Як наслідок, саме народна розмовна мова була обрана за 
основу для розробки стандартизованої української мови. Розі-
рвавши мовно-літературну історичну спадкоємність з книж-
ністю XVI—XVIII століття 249, український рух у власних філо-
логічних пошуків звернувся до «народних джерел». За 
зауваженням Юрія Шевельова, під впливом народницьких 

247 Гатцук М. Украінська абєтка (Москва, 1861) // Історія українського пра-
вопису XVI—XX століття. Хрестоматія… С. 83.

248 Детальний аналіз регіональних відмінностей мови українських пись-
менників ХіХ ст. та їхніх зв’язків з місцевими розмовними традиціями див. 
у: Матвіяс і. Варіанти української літературної мови. К., 1998.

249 Грабович Г. Функції жанру та стилю у становленні української літера-
тури // Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полемі-
ка. К., 2003. С. 26.

ідей та урядових обмежань 70-х років ХІХ століття літератур-
на мова навіть почала втрачати непростонародні елементи, 
запроваджені до неї раніше з церковнослов’янської та старо-
винних текстів 250.

Окрім стандартизації, для повноцінного функціонування 
національна мова потребувала «інтелектуалізації» 251. Осо-
бливого значення в цьому контексті набували переклади 
іноземної класики та розробка наукової термінології. Діячі 
українського руху мусили відповісти ідейним противникам 
і довести, що їм ідеться не про переробку російських (чи 
польських) слів простонародним говором. А саме так нерідко 
намагалися представити їхні зусилля ідейні противники — 
стереотипний жарт щодо буцімто «українського перекладу» 
російської фрази у спосіб: «Храматыга е выскуство правыльно 
чытаты и пысаты» з «Рудіна» Івана Тургєнєва 252 є доволі по-
казовим прикладом подібного ставлення. Втім, починаючи 
розробку термінології чи не з чистого аркуша, симпатики 
українства і самі розуміли, що на миттєві серйозні здобутки 
сподіватися годі.

Початкові пошуки адекватних наукових термінів теж роз-
починалися в рамках народної просвіти. На початку 60-х років 
ХІХ століття Костомаров зазначав: ще передчасно переклада-
ти «Космос» Гумбольдта, наразі вистачить граматики, ариф-
метики і основ природничих наук 253. Головним адресатом 
нової термінології вважали селянство, тоді як люди освічені 

250 Shevelyov G. Evolution of the Ukrainian Literary Language // Rethinking 
Ukrainian History / Ed. by I. L. Rudnytsky. Edmonton, 1981. P. 224.

251 Hroch M. The Social Interpretation of Linguistic Demands in European National 
Movements. Florence, 1994. EUI Working Paper EUF No. 94/1. P. 75.

252 Потебня а. Язык и народность // Потебня О. Мова. Національність. 
Денаціоналізація: Статті і фрагменти / Упоряд. Ю. Шевельов. Нью-Йорк, 1992. 
С. 91. Детальніше про цю цитату та ставлення Тургєнєва до української мови 
див.: Дудко В. Куліш і Тургєнєв, http://www.historians.in.ua/index.php/
statti/382-viktor-dudko-kulish-i-turheniev

253 Костомаров Н. Мысли южноруса. О преподавании на южнорусском 
языке // Основа. 1862. № 5. С. 2.
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могли скористатися розвиненішими мовами 254. У подальшому 
українські діячі ставили амбітніше подвійне завдання щодо мови 
науки: з одного боку, довести, що українська придатна не лише 
для розмов хліборобів «про вози, воли, ярма, плуги, налигачі» 255, 
а й для описів складніших явищ, з другого — створити на народ-
ній основі мову, однаково зрозумілу освіченим людям та селянину.

Нову наукову мову намагалися зробити максимально само-
стійною — шляхом пошуку або суто народних наукових термінів, 
або за їх відсутності — слів, максимально віддалених від російської 
(цю настанову часто описували висловом: не лізти у кишеню до 
сусіда за словом). Причому пріоритетною залишалася відданість 
саме суто народному лексиконові, свідченням чого став спротив 
практиці «ковальства» (утворення нових слів) — пошук народно-
го аналогу визнався кращим за новотвори. Прагнення створити 
наукову мову, максимально зрозумілу селянству, нерідко при-
зводило до відмови вживати загальноприйняті наукові терміни, 
які подеколи намагалися замінити «народними» аналогами. Про 
небажаність подібної практики писав 1862 року Микола Косто-
маров Олександру Кониському, який готував «щотницю» і шукав 
кращий спосіб перекладу геометричних понять:

…Негодиться ґвалтом вимишляти слова та перекладати те, шчо 

в науці прийняли усі народи зарівно, бо не в тім сила, шчоб ви-

думать як небудь перпендикуляр або циліндр назвати, а шчоб 

з народнои мови и з народного биту ёго взяти; коли ж ёго не зна-

йдете, то ліпше буде дать ёго народові таким, яким воно у других 

було, а не таким, якім Вам хочеться, шчоб воно було... Де-які му-

дреці у нас тут хотіли геометрію писати, та понавидумували таке 

254 Подібна ситуація не була унікальною. Для прикладу, чеська мова на-
прикінці XVIII — на початку ХіХ ст. теж не мала освіченого читача, а один з її 
«батьків», розробник граматики чеської мови Йозеф Добровський був сповне-
ний скептицизму щодо можливостей писати чеською наукові твори, віддаючи 
перевагу німецькій мові. Про це див.: Goldstücker E. The Czech National Revival, 
the Germans and the Jews. Los Angeles, 1972. P. 8.

255 Кулиш П. Зазивний лист до української інтелігенції // Куліш П. Твори 
в 2х томах. Т. 1. К., 1994. С. 405.

чудне, шчо аж за боки вхватися, як почуеш: сторчак — перпенди-

куляр (!!!) або поручники — паралельныя линіи; се нісенітниця! 256.

Не усі підібрані на початкових етапах формування наукової 
мови терміни прижилися. Скажімо, у запропонованому до «Осно-
ви» словнику Михайла Левченка, термінологія якого була орієн-
тована передусім на зрозумілість селянству і близькість народній 
мові, поруч із пізніше прийнятими «лікарем», «вуглецем» та 
«будівничим» замість іншомовних «медика», «углерода» та «ар-
хитектора» знаходимо й такі переклади: «насекомое» — «кузька», 
«нейтральный» — «ніякий» або «циркуль» — «кружало» 257.

Через початковий брак наукової й суспільно-політичної термі-
нології перші наукові та публіцистичні тексти українською були 
подібними до простонародних переказів складних речей. Для 
прикладу, спроби Куліша з формування української публіцистич-
ної мови на основі мови народної (зокрема, його нариси «Хмель-
нищина» та «Історія України од найдавніших часів», які мали 
показати «в какой степени язык украинский способен к строгому 
научному изложению столь важного предмета, как история») за 
стилістикою нагадують спрощені популярні нариси «для народу» 258. 
Незвичними для освіченого читача могли видаватися і публіци-
стичні тексти на соціально-політичні теми, для яких теж браку-
вало термінології. Скажімо, Михайло Драгоманов, намагаючись 
послуговуватися народною мовою у наукових текстах, писав 
«письменні люди» на означення інтелігенції, «люди» в сенсі «на-
роди» та позначав «демократизм» словом «мужицтво», а «рево-
люції» — «мужицькі бунти» 259.

256 Цит. за: Возняк М. Листування Костомарова з Кониським // Україна. 
1925. Кн. 2. С. 73.

257 Левченко М. Заметка о русинской терминологии // Основа. 1861. № 7. 
С. 185.

258 Бернштейн М. Журнал «Основа» і український літературний процесс 
кінця 50–60х років ХІХ ст. К., 1959. С. 55.

259 Чапленко В. Історія нової української літературної мови (XVII — 1933 рр.). 
Нью-Йорк, 1970. С. 13.
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Перші експериментальні спроби науково описати україн-
ською народною мовою природні явища теж надавалися ви-
нятково для сільської дидактики. Показовим прикладом може 
слугувати оповідь Володька Нечуя «Про дощ», опублікована 
в «Основі» як зразок просвітницького тексту, створеного задля 
«великого діла рідної освіти». Опис явища пароутворення та 
конденсації виглядав у ній так:

…Усяке бачило, що як налити у казанок води, та становити ёго на 

вогонь, то вода нагріваючись, пускає од себе пару, и її все меншає 

у казаночку. Кудиж вона пропадає? — Певно що вода од нагрі-

вання беретця парою, и підіймаетця у-гору.

Наука дозналась, що ся пара — тіж манесенькі водяні крапельки 

и що вони на холоді перероблюютця вже у більшенькі краплі, 

мовляв, дощові. 260

Ускладнював адаптування простонародної мови до чужих їй 
сфер і той факт, що самі українофіли нерідко добре цієї мови 
не знали й мусили її спеціально вивчати 261. Таке недосконале 
знання не могло не відбиватися ані на перших наукових текстах, 
ані на освітній літературі для народу — за іронічним зауважен-
ням Пантелеймона Куліша щодо початку 1860-х: «Неудивитель-
но после этого, что народ не узнает в их писаниях своей родной 
речи, а сословие образованное видит в их языке извращение 
общего письменного языка» 262.

260 Нечуй В. «Про дощ» (Спроба) // Основа. 1862. № 3. С. 32.
261 Петро Єфименко на початку 1860-х років, коли українському рухові 

були потрібні енциклопедично освічені люди і знавці народної мови, кон-
стантував: «на біду, найбільша частына нашых народолюбців не може 
похвалытысь ні тым, ні другим. От від чого наша народна словесність іде 
черепашою ходою». Цит. за: Єфименко П. Лист до О. Кониського від 25 лис-
топада 1863 р. // Возняк М. З років заслання Петра Єфименка на архангель-
щину (Листування з Олександром Кониським рр. 1863–1867) // За сто літ. 
1928. Т. 25. Кн. 2. С. 117.

262 Кулиш П. Украинофилам // Пам’ятки суспільної думки України (XVIII — 
перша половина ХІХ ст.). Хрестоматія / Під ред. а. Болебруха. Дніпропе-
тровськ, 1995. С. 435. аналогічні спостереження пізніше висловлював Бо-

У другій половині ХІХ століття російська мова для більшості 
симпатиків українства залишалася звичною мовою науки і по-
всякденного спілкування 263. Найвідоміші заклики старшого 
покоління громадівців до праці для України писалися і виголо-
шувалися російською 264. Ті самі українофіли, що розробляли 
наукову термінологію, писали наукові праці російською і дру-
кувалися у російськомовних органах друку не лише через 
урядові обмеження і бажання мати якомога ширшу аудито-
рію — російська мова видавалася найдосконалішим інструмен-
том для розмов на наукові теми.

Натомість перші видання українською зіткнулися із серйоз-
ним браком як авторів, так і читачів. На початку 60-х років 
ХІХ століття Куліш відкинув ідею полтавців видавати «Основу» 
винятково українською через нерозробленість літературної 
мови та побоювання, що такий журнал ще нема кому читати. 
Через понад десять років «Громаду» спіткала подібна проблема. 
За словами Михайла Драгоманова, який наполіг на виданні 
цього часопису саме українською:

Послідком було те, що десять з дванадцяти головних сотрудників 

«Громади» не написали в ній ні одного слова… По правді треба 

сказати, що ми потратили страшенну працю майже задурно: нас 

не читали навіть найближчі товариші. За ввесь час женевських 

видань я получав від найгарячіших українофілів раду писати 

рис Грінченко: «…мови своєї патріот наш не сказати, щоб не знав, але так 
знає, що написати не може…», «Вчився він по-московському, а з українською 
мовою «знайомився»; «інтелігенція вся у нас змоскалена. Вчиться вона по-
московському, читає по московському, завсігди говорить сама і завсігди чує 
круг себе мову тільки московську…». Див.: Грінченко Б. Листи з України 
Наддніпрянської // Б. Грінченко — М. Драгоманов Діалоги про українську на-
ціональну справу. К., 1994. С. 42, 43, 47–48.

263 За відомими спогадами Євгена Чикаленка про 1880-і роки, «З старших 
українців тоді тільки у В. антоновича. М. В. Лисенка, та М. Старицького 
родинною мовою була українська, а у решти мова ця була тільки для зносин 
з українцями». Див.: Чикаленко Є. Х. Зібрання творів у 7ми томах. Т. 1. Спо-
гади. Уривки з моїх споминів за 1917 р. К., 2003. С. 233.

264 Чикаленко Є. Х. Зібрання творів у 7ми томах. Т. 1. Спогади… С. 94.
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по-українському тільки про спеціально-крайові справи (домашній 

обиход!), а все загальне писати по російському 265.

Відповідно важливою настановою наприкінці ХІХ століття 
стала не лише боротьба із зовнішнім упередженим ставленням 
до української як мови простолюду, а й протидія уявленням 
всередині самого руху, що не усі речі можна висловити на-
родною мовою. У 90-і роки ХІХ століття після кризи україно-
фільства та поширення саме української ідентичності для 
українського руху стає принципово важливою імперативна 
вимога «бути консеквентними у всьому українцями», зокрема, 
говорити українською і у російськомовному оточенні, вживати 
українську у родині та навчати нею не лише селянських, але 
і своїх власних дітей 266, писати українською наукові тексти. За 
закликом Михайла Коцюбинського: «…Хай мова наша не буде 
мовою, якою звертаються лиш до челяді… Хай вона бринить 
і розгортається в нашій родині, у наших зносинах товариських, 
громадських, у літературі — скрізь, де нам не заціплено» 267.

Принцип вірності суто народному лексикону був запрова-
джений у середині ХІХ ст і до художньої літератури. Якщо на 
початку 1860-х років народною мовою писалися напівбелетрес-
тичні-напіветнографічні замальовки (задля їхньої більшої до-
стовірності), то в 1870-і вірність народній мові стає вимогою 
для всіх белетрестичних жанрів. Підсумував подібну вимогу 
1878 року Іван Нечуй-Левицький у «Правді», написавши, що 
для літератури «взірцем книжного язика повинен бути іменно 
язик сільської баби, з її синтаксисом» 268:

265 Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну… С. 212.
266 Борис Грінченко писав: «Мусимо розмовляти в сім’ї завсігди по-

вкраїнському; мусимо починати вчити своїх дітей дома, щоб учити по-
вкраїнському, давати дітям виразно зрозуміти, що вкраїнська мова їм рідна, 
а не московська». Див.: Грінченко Б. Листи з Наддніпрянської України… С. 134.

267 Коцюбинський М. Хо (Казка) // Коцюбинський М. Твори в 7ми томах. 
Т. 1. Повісті. Оповідання (1884–1897). К., 1973. С. 188.

268 Нечуй-Левицький і. Сьогочасне літературне прямування або непотрібність 
великоруської літератури для України і для слов’янщини. Павлоград, 2010. С. 19.

Книжний літературний український язик повинен вироблюватись 

на ґрунті живого сільського язика, вигрібаючи з його нову термі-

нологію, змінюючи суфікси, приставляючи їх до кореня народно-

го язика, він не повинен шукати нових слів в інших слов’янських 

язиках, хоч би і в церковнослов’янському, а розвиватись на осно-

ві народних українських вимов… 269

Вимоги вживати простонародну мову робили складним зо-
браження життя неселянських прошарків, і навіть породжува-
ли припущення про її непридатність для писання на подібні 
теми. Українська мова на вустах освічених персонажів багатьом 
читачам видавалася принаймні дивною. Перші авторські спро-
би змусити інтелігенцію говорити українською, хоча б і на 
театральній сцені у п’єсах Михайла Старицького «Не судилось» 
та Івана Карпенка-Карого «Суєта» і «Житейське море» сприй-
малися глядачами як фальш 270. Як наслідок, мовний реалізм 
обмежив українську літературу колами, де вживалася україн-
ська мова — селянством, дрібним міщанством та сільською 
інтелігенцією 271. Простонародною у своїй основі мовою нелег-
ко було робити і літературні переклади 272.

269 Там само. С. 19. Водночас не варто розуміти цей вислів буквально, як за-
клик писати так, як «говорить сільська баба». Максим Тарнавський справедливо 
зауважував, що стереотипне уявлення про Нечуя-Левицького як риторичного 
апологета народної мови є дещо спрощеним. Письменник зовсім не закликав 
до жорстких лексичних і стилістичних обмежень і не вважав українську суто 
селянською мовою — натомість передусім хотів сказати, що українська мова, 
якою говорять селяни, наразі значно багатша, ніж та, якою пише інтелігенція. 
Див.: Tarnawsky M. The Paradox of Populism: The Realism of Ivan Necuj-Levyc`kyj 
// Harvard Ukrainain Studies. December 1990. Vol. 14, Numb. 3/4. P. 617.

270 русанівський В. М. Історія української літературної мови. К., 2001. С. 241.
271 Чижевський Д. Реалізм в українській літературі. К., 1999. С. 22.
272 Михайло Драгоманов, суб’єктивно оцінюючи переклади другої по-

ловини ХіХ століття, до вдалих відніс лише переклади Кулішем Шекспіра 
і Байрона, до частково-вдалих — «Одісею» Байди, невдалими вважав «іліаду» 
руданського, «Софокла» Ніщинського, творів Данте Сивеньким. і додавав: 
«Літературно образований батько на Україні, навіть українофіл, не може дати 
тих перекладів своїм дітям замість російських». Див.: Драгоманов М. Листи 
на Наддіпрянську Україну… С. 227.
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Етнографічна вірність народній мови негативно сприймала-
ся молодшим поколінням, що увійшло до літературного життя 
з 90-х років ХІХ століття й почувалося затісно в рамках суто 
народної мови і життя. На зміну термінологічним пошукам 
у скарбницях народної творчості прийшла втома від суперечок, 
чи є мова якогось автора суто народною чи не є, і кепкування 
зі стилізацій під народну мову 273. Початкова стратегія розвитку 
мови — розвивати українську літературу «знизу догори», від 
літератури простої до високої, та писати наукові розробки 
українською саме з метою народної просвіти, на початку 
ХХ століття поступилася іншій — орієнтації на мову міської 
інтелігентської літератури та академічного життя.

3.7. Пастки етнографічного патріотизму
Наміри поставити селянина і сільські традиції у центр нової 

національної культури були цілком шляхетними. Однак над-
мірне зосередження (щире чи вимушене) на етнічних ознаках, 
втілених у простонародній культурі та побуті, зумовили певну 
однобічність та ідейну слабкість українського руху, помітні як 
його противникам, так і симпатикам.

У соціальній уяві співіснували різні образи селянства, але 
абсолютно переважав образ, позначений стигмою соціальної 
нижчості та асоційований із примітивністю, нерозвиненістю 
та дефіцитом культури. Протидіяти йому було вкрай важко, 
адже більшість освічених людей самі не були цілком вільни-
ми від подібних уявлень. Як наслідок, зверхнє ставлення до 

273 Наприклад, у «Драмі без горілки» (1895) Володимира Самійленка, де 
старий народолюбець дає поради молодому, як достовірніше зобразити 
діалог між сільськими коханцями, і радить написати щось кшталту: «Як по-
бачив я тебе, Ганно, то неначе мене хтось батогом по серцю оперіщив. Як 
пішла ти від мене, то моє серце пірнуло в темряву, як квач у мазницю...», на 
що дівчина має відповісти: «і я тебе люблю, цілуй же мене швидше, бісова 
мацапура, та й геть к бісовому батькові!». Див.: Самійленко В. Драма без 
горілки // Самійленко В. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. 
Переспіви та переклади. Статті та спогади. К., 1990. С. 380.

«мужицької» мови та культурних практик поширювалася й на 
інтелектуальні спроби українського руху, що народжувався. 
Достатньо згадати відомий коментар Віссаріона Бєлінського 
початку 40-х років ХІХ століття щодо українського письмен-
ства: «Хороша литература, которая только и дышит, что про-
стоватостию крестьянского языка и дубоватостию крестьян-
ского ума!» 274. За зверхньою злою іронією стояло важливе 
запитання: чи не є народність надто бідним ґрунтом для 
розвитку повноцінної культури, здатної конкурувати із роз-
виненими культурами сусідів, чи не прирікає вона себе 
апріорі на другорядність? А сама постать українофіла, який 
захоплено схиляється перед кожною етнографічною дрібни-
цею, ризикувала видаватися смішною багатьом освіченим 
сучасникам.

Про інтелектуальну безперспективність зосередження на 
консервуванні простонародності та сліпого пієтету до усього, 
пов’язаного з селянством, писали і самі представники україн-
ського руху.

Від надмірного спрощення, що викликає орієнтація на на-
родне, застерігав Пантелеймон Куліш, радячи українофілам не 
«опускаться с умыслом до того уровня», до якого зведене се-
лянство 275.

Найпослідовнішим критиком «етнографічного правовір-
ства», «етнографічного патріотизму» та «теорії національних 

274 Белинский В. Г. Ластовка. Сочинения на малороссийском языке… 
Сватанье. Малороссийская опера в трех действиях. Сочинение Основьянен-
ка // Белинский В. Г. Полное собрание сочинений в 13-ти томах. Т. 5. М., 1954. 
С. 179.

 На початку 1860-х років Володимир антонович писав про потребу по-
стійно полемізувати з тими, хто вважав, що проби пера українською, носін-
ня народного одягу, збирання пісень носять «характер областной и мужиць-
кий и неприличны людям образованным». Див.: антонович В. Б. [Про 
українофілів та українофільство] // Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцис-
тичні твори. К., 1995. С. 137.

275 Кулиш П. Украинофилам // Пам’ятки суспільної думки України (XVIII — 
перша половина ХІХ ст.). Хрестоматія… С. 435.
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святощів» 276 виступив Михайло Драгоманов, закликаючи орієн-
туватися на науку та поступ, а не на традиційну народну куль-
туру 277. Надмірне зосередження на народному, на його думку, 
загрожувало збідненням думки та звуженням розумових гори-
зонтів до виду з вікна сільської хати минулого століття. Тим 
більше, що існувало безліч сфер, яких народна думка не торкну-
лася та й не була спроможна охопити: «Я спитаю тепер усякого 
безстороннього чоловіка: звідки може навчитись більше украї-
нець — з своєї мудрості, з переказів Січі або з Мілля чи Дарві-
на?» 278. Саме перу Драгоманова належать перші публічні закли-
ки не робити із селянства національного кумира й не відкидати 
апріорі критичних висловів про цю соціальну групу.

Представники українського руху другої половини ХІХ сто-
ліття також усвідомлювали: українська культура, що формуєть-
ся, не витримувала конкуренції з розвиненішими національни-
ми культурами, залишаючись в очах освіченого загалу 
простонародною та провінційною, а ще набуваючи подібних 
рис і в очах селянства. 1876 року у листі до Михайла Драгома-
нова Юрій Цвітковський писав:

276 Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу 
// Драгоманов М. П. Літературнопубліцистичні праці у 2х томах. Т. 2. К., 1970. 
С. 366–367.

277 Драгоманов радив: «не понижати або затемняти свої думки для за-
старілих, а то й противурічивих думок так званого народу». Цит за.: Драго-
манов М. П. австро-руські спомини (1867–1877) // Драгоманов М. П. Літера-
турнопубліцистичні праці у 2х томах. Т. 2… С. 62–63.

278 Драгоманов М. П. Література російська, великоруська, українська 
і галицька // Драгоманов М. П. Літературнопубліцистичні праці у 2х томах. 
К., 1970. Т. 1. С. 111. Завдання українського руху Драгоманов бачив не в тому, 
аби у будь-який спосіб законсервувати якомога більше національних прикмет 
українського селянина, а в тому, аби посприяти реальному покращенню його 
життя: «не у тому стоять, щоб бити поклони перед усякою етнографічною 
одміною побиту народного, бо народові з того не легше, та й не всяка така 
одміна є справді щиро народна, а у тому, щоб боротись за права народу та 
працювати для його освіти». Див.: Драгоманов М. П. Чудацькі думки про 
українську національну справу // Драгоманов М. П. Літературно публіцис-
тичні праці у 2х томах. Т. 2. К., 1970. С. 366–367.

Я хотел бы, чтобы для всякого украинца поскорее мужицкое, 

украинское и цивилизованное стало бы словами равнозначущими, 

а пока я вижу, что даже для народа эти слова не равнозначущие, 

и даже украинский мужик, желая казаться образованным, начи-

нает болтать или по великоруски, или по немецки, или по польски... 

Если бы меня тепер спросили, чего я больше пожелал бы нашим 

украинцам в настоящую минуту: всеобщий ли надел по десять 

десятин на душу или высокоразвитую научную, художественную 

и педагогическую литературу, то, может быть, я предпочел бы по-

следнее 279.

Відмову молодшого покоління представників українського 
руху від звичної орієнтації на збереження простонародного 
засвідчили низка літературних дискусій кінця ХІХ–початку 
ХХ століття, лейтмотивом яких була потреба відмови від штуч-
ного спрощення творів мистецтва «під мужика» 280, та поширен-
ня нових поглядів у етнографії, згідно з якими народну куль-
туру почали розглядати не як споконвічну скарбницю 
автентичних традицій, а як складне поєднання взаємних запо-
зичень і культурних нашарувань 281.

Виважене, позбавлене пафосу, або навіть критичне сприй-
няття народної культури зароджується в українському русі на 
межі ХІХ та ХХ століть, проте навіть тоді воно слабко вплива-
ло на сферу публічної риторики. Заклики «зректися етногра-
фічних святощів» переважно залишилися побажаннями, і при-
чини цього зрозумілі: національна ідеологія потребувала 
захоплення селянським світом. Спроба створити високу 
культуру поза селянською основою позбавили б український 

279 Цвітковський Ю. Ю. Лист до М. Драгоманова від 2–4 серпня 1876 р.  
// Архів Михайла Драгоманова. — Т. 1. Листування Київської Старої громади 
з М. Драгомановим (1870–1895 рр.). Варшава, 1939. С. 200.

280 Див.: Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. 2-е вид. 
К., 1997.

281 Грушевський М. Сто літ українства // Первісне громадянство та його 
пережитки на Україні. Вип. I-III. К., 1927. С. 7–8.
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національний рух шансів на пошук власного соціального опер-
тя та на переконливу легітимізацію своїх прав. Іншого способу 
побудови українського проекту, окрім як на основі сільської 
культури і культу народу, вочевидь, не існувало. Аби проект 
був українським за характером, він мав бути селянським. Пав-
ло Грабовський афористично висловив цю думку 1893 року 
в листі до Василя Лукича: «Наша сила в народі, бо в нас, влас-
тиво, і нема нічого, крім народу» 282.

Уявлення про «відродження», «пробудження» народу та його 
культури органічно сполучалися в діячів українського руху 
з активною працею над створенням канону української мови, 
літератури і національної міфології. У цій праці вони фактично 
перетворювали елементи традиційної селянської культури на 
культуру модерну і національну. Упродовж другої половини 
ХІХ століття різні моделі і пропозиції такої переробки змага-
лися між собою, що чи не найяскравіше видно на прикладі 
різних варіантів українського правопису, жоден з яких так і не 
став загальною нормою. Вже після цієї трансформації націо-
нальна культура повернулася на село, але вже з написаних 
українськими діячами книжками й із розставленими ними на-
ціональними акцентами. Процес зворотнього сприйняття цієї 
культури селянством не був однозначним і безболісним: зде-
більшого несвідомо, але традиційна локальна культура відчува-
ла свої відмінності з модерною національною культурою й опи-
ралася її беззастережному поширенню. Таким чином, селянська 
і національна культури перебували у постійному діалозі, слу-
гуючи джерелом взаємних впливів і заперечень. Саме з цього 
симбіозу постала модерна Україна.

282 Грабовський П. До Василя Лукича. 10 серпня 1893 р. // Грабовський П. 
Вибрані твори в 2-х томах. Т. 2. Статті, нариси. Оповідання. Листи. К., 1985. 
С. 190.

РОЗДіЛ 4 
У пошуках «душі народу»:  

проблема народного характеру  
в українській думці

Цікавість до внутрішнього світу селянина прийшла у бе-
летристику та публіцистику у першій половині ХІХ сто-

ліття, на хвилі естетизації народної культури. «Відкриття 
людини» у селянинові дослідники пов’язують із впливом 
сентиментальної прози. Висміяна пізнішими критиками за 
наївність та панську зверхність стилістика літературного сен-
тименталізму цієї епохи кшталту: «Ах, как жаль, как жаль! 
Ведь подумаешь, тоже человек! Да и какой еще человек: чув-
ства какие нежные, благородные, совсем дворянские! И при-
роду как любит! С деревьями говорит, скотов бессловесных 
понимает, старших уважает. Правда, забит, принижен, пуглив, 
но сердце, сердце — чистый алмаз» 283 свій вплив на освічених 
людей таки справила, змусивши «побачити» почуття і чесно-
ти там, де попередні спостерігачі бачили передусім простоту 
і нерозвиненість.

Слідом за відкриттям почуттів на селі (найвідоміші прикла-
ди — опис любові простої сільської дівчини Марусі у Григо-
рія Квітки (Основ’яненка) чи «Бедная Лиза» Ніколая Карамзі-
на із сакраментальною фразою «ибо и крестьянки любить 
умеют») відбулася загальна зміна ставлення до духовного світу 
простої людини, приписування йому особливого багатства та 
таємничості. Цю тенденцію добре ілюструє запис Георгія Ан-
друзького першої половини 40-х років ХІХ століття:

283 Ткачев П. Н. Мужик в салонах современной беллетристики… С. 260.
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У помещика нет духовной жизни. И что они читают: книги, 

в которых «ужасть какие страсти», да московские газетки. От чего? 

У него с излишком жизнь плотская! Где же область поэзии в духе 

или плоти? Мужика интересует: що там на зірках? Як там на тім 

світі? Для него во всем жизнь, благодать. Вспомните его колядки, 

причитки… В его простой жизни — святость и прелесть патриар-

хальная; в его обыкновенных суждениях — ум светлый, глубокий; 

простые, но ясные крестьянские ответы нередко приводят в раз-

думья и мудреца, в его простых чувствах вера, любовь, надежда. 

Вспомните голоса песен, самые песни и вы изумитесь глубине 

чувства, полноте жизни в крестьянине 284.

Поява подібних образів сприяла «гуманізації» селянства, про-
будженню симпатій до цього раніше переважно знехтуваного 
соціального стану та була важливим кроком до його позитивно-
го сприйняття. Наголошення неприпустимості ситуації, коли 
люди, які за своїми душевними властивостями рівні представ-
никам шляхетних станів, позбавлені мінімальних прав та зведе-
ні до становища «хрещеної власності», було переконливим ар-
гументом для противників кріпосного права. Дмитро Маркович 
відзначив, що ідеалістичне зображення селянства, навіть з усіма 
своїми крайнощами, плідно вплинула на душі молоді: «синів 
кріпацького віку, що бачили, і застали ще «Машок» і «Ваньок» 
без людського обличчя, яких водили «на конюшню» і віддавали 
ганебній карі на тілі» 285. Для українського руху принциповим 
було наголошення на першості саме українського письменства 
у пропагуванні гуманістичного ставлення до селянства 286.

284 андрузький Г. [Записка про поезію і мову] // КирилоМефодіївське товари-
ство: у 3-х томах. / Упоряд. і. Л. Бутич, і. і. Глузь, О. О. Франко. Т. 2. К., 1990. С. 429.

285 Маркович Д. З давно минулого. Про Олександра Яковлевича Конисько-
го // Маркович Д. По степах і хуторах. Оповідання. Драма. Спогади. К., 1991. С. 510.

286 Наприклад, Борис Грінченко тішився, що повісті Квітки з народного 
життя з’явилися друком раніше за сільські повісті Жорж Санд та Григоро-
вича, а загалом тема долі та прав селянства з’явилася в українській літерату-
рі набагато раніш за інші. Див.: Грінченко Б. Народні вчителі і вкраїнська 
школа. К., 1906. С. 8.

Утім, на початку 60-х років ХІХ століття тексти про мудрих 
селян та селянок, здатних вишуканістю почуттів перевищити 
шляхетних дам, вже не відповідали суспільним настроям. Еман-
сипаційна реформа посилила громадський попит на селянина 
«справжнього», без прикрас і сентиментів. Зміну суспільних 
очікувань виразно відбиває ставлення до оповідань Марка 
Вовчка, високо оцінених критиками на зламі 50–60-х років 
ХІХ століття, а вже у другій половині 60-х років критикованих 
за сентиментальність, стереотипність і незнання народного по-
буту 287.

Інтерес до теми «народної душі» в українській думці під-
живлювалася з кількох джерел. З одного боку, це теоретична 
розробка проблеми українського національного характеру 
в рамках розвитку національної ідеології, з другого — практич-
ний пошук порозуміння із селянством і бажання знати, чим 
воно живе і як мислить. У широкій суспільній дискусії про те, 
яким власне є селянин, часто змішувалися теоретичні наукові 
ідеї, уявлення, навіяні літературними впливами, особистий 
практичний досвід та пропагандистські інтереси. Звідси і супе-
речності у баченні такого неоднорідного об’єкта опису, яким 
було селянство.

4.1. селянин як втілення національних чеснот
Спроби описувати психологічні характеристики власного 

й сусідніх народів — практика стара, як сама писемна культу-
ра. Але перше осмислення проблеми «народного характеру» 
саме як наукової пов’язують із XVIII століттям, а загальновиз-
наними уявлення про існування «народної душі» та «духу на-
роду» стають завдяки романтизму на початку ХІХ століття. 
Романтична концепція нації визнала «народний характер» од-
нією з визначальних національних ознак, нарівні із мовою та 

287 Дорошкевич О. К. «Народні оповідання» Марка Вовчка // Дорошке-
вич О. К. Реалізм і народність української літератури ХІХ ст. Т. 1. К., 1986. 
С. 143.
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етнографічними особливостями. Подібно до живої істоти, кож-
на нація наділялася унікальним характером, даним Богом, а та-
кож сформованим природними умовами проживання та пере-
житою історією 288.

В українському середовищі питання про народний характер 
активно обговорювалося з 30–40-х років ХІХ століття. Микола 
Костомаров у дослідженні «Об историческом значении русской 
народной поэзии» 1843 року писав:

Всякий народ имеет в себе что-то определенное, касающееся более 

или менее каждого из тех лиц, которые принадлежат народу. Это 

народный характер, по которому целая масса может быть рассма-

триваема, как один человек 289.

Ця доволі містична за сучасними уявленнями категорія ви-
знавалася реальністю, що може підлягати науковому вивченню. 
Ідея об’єктивного існування народного характеру не ставилася 
наукою під сумнів упродовж усього ХІХ століття, і до 1880–
1890-х років виявлення та опис типових психічних й розумових 
рис певного народу залишалися обов’язковим елементами науко-
вого аналізу 290.

288 Див. детальний аналіз проблематики народного характеру у етногра-
фії російської імперії ХіХ ст. у книзі: Лескинен М. В. Поляки и финны в рос-
сийской науке второй половины ХІХ в.: «другой» сквозь призму идентичности. 
М., 2010.

289 Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии 
// Костомаров М. і. Слов’янська міфологія. К., 1994. С. 47. Подібні ідеї розви-
ватиме Володимир антонович, який на початку 1880-х зауважив: «Еще более 
важный признак особенности этнографического типа представляет та груп-
па психологических явлений, которую обыкновенно называют народным 
характером; язык есть не более как внешний признак духовной жизни на-
рода, но главное духовное отличие одной группы населения от другой лежит, 
конечно, в психологическом складе ощущений, понятий и сложившихся 
воззрений и идей». Див.: антонович В. Погляди українофілів // антонович В. Б. 
Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. К., 1995. С. 147.

290 Лескинен М. В. Поляки и финны в российской науке … С. 71. Підтвер-
дженням цьому, для прикладу, може слугувати включення поняття «народ-
на психологія» або «нрав народу» як окремого розділу до першої російської 

Існували два підходи до розкриття природи народного ха-
рактеру. Перший передбачав вивчення актуального селянсько-
го світогляду, бо спирався на вже згадуване припущення, що 
саме селянство, як консервативна і закрита для зовнішніх 
впливів спільнота, є втіленням та носієм етнічних рис. Другий 
був орієнтований на розгляд характеру народу у його історич-
ному розвитку на матеріалах минулих епох, без прямого ото-
тожнення із сучасним селянством 291; згідно з ним характер 
народу формує географія та історія його країни. У другій по-
ловині ХІХ століття в українській та російській науці та сус-
пільній уяві ці підходи співіснували, але перший переважав. 
Саме селянські звичаї та побут стали копальнею прикладів 
з проблеми народного характеру. В українському випадку це 
означало необхідність узгоджувати та поєднувати принципово 
відмінні й глибококонфліктні між собою елементи українсько-
го соціального — козацьке минуле і селянське теперішнє 292. 

Програми збору відомостей з етнографії, створеної під керівництвом Ніколая 
Надєждіна 1847 року, яка впродовж тридцяти років лишалася головним 
методичним керівництвом для збору етнографічних відомостей у російській 
імперії (Лескинен М. В. Поляки и финны в российской науке… С. 71).

291 Найбільш послідовним захисником саме такого погляду став Микола 
Костомаров. У низці статей він виступав проти практики обмежувати ви-
вчення народу дослідженнями життя і світогляду виключно простолюду: 
«По нашему мнению, если этнография есть наука о народе, то круг ее следу-
ет распространить на целый народ, и, таким образом, предметом этнографии 
должна быть жизнь всех классов народа — и высших и низших». Цит. за: 
Костомаров Н. И. Об отношении русской истории к географии и этнографии 
(Лекция, читанная в Географическом обществе 10 марта 1863 г.) // Костома-
ров Н. И. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования. Т. 3. 
Кн. 1. Санкт-Петербург, 1903. С. 719.

292 Як відзначав Михайло Максимович, «особенность Малороссиян — 
«скоропостижное соединение трех первоначальных образов жизни — не-
когда наезднической, буйной, беззаботной, с ленивым однообразием и ску-
достью жизни пастушеской и оседлостию земледельческой». Цит. за: 
Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем. М., 1827. С. V. Тема 
протиставлення селян і козаків присутня у ряді творів середини ХіХ століття. 
Див. міркування Пантелеймона Куліша в «Записках о Южной руси»: «Отку-
да же на почве, сплошь напоенной кровью, усеянной костями, стрелами 
и «переколотыми шаблюками» явилось племя так глибоко спокойное… 
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Адже разом із заміною шаблі на косу якісно змінився і психо-
логічний тип 293.

У 60–70-х роки ХІХ століття питання про специфіку укра-
їнської народної вдачі набуло особливої актуальності. Для на-
ціонального руху, що ідейно та організаційно оформлювався, 
питання обґрунтування етнічної окремішності належало до 
першочергових, а порівняння із сусідніми народами слугувало 
дієвим інструментом окреслення себе як окремої національної 
спільноти.

На цей час суспільне уявлення про «малоросійський харак-
тер» (описуваний переважно, хоча і не виключно, на селянах) 
було вже доволі стійким та сформованим. Завдяки впливу об-
разів «поетичного Півдня», пропагованих сентиментальною 
літературою мандрів межі XVIII—XIX століть 294 його носіїв опи-
сували згідно із стереотипом про південні народи, як лінивих, 

Вы не заметите в нем ни тени политических страстей, волновавших так дол-
го Малороссию. Он даже не сохранил чувство, которое можно было бы 
назвать героическим». Цит. за: Записки о Южной Руси: Издал Кулиш. К., 1994. 
С. 122. Подібні характеристики наводив і александр афанасьєв-Чужбинський. 
У розлогій статті «Общий взгляд на быт приднепровскаго крестьянина», він 
говорить, що описуватиме «в общих чертах быт… племени, которое про-
меняло пику и саблю на плуг и косу, мирно занимается своими промысами 
в тех самых местах, где в прошлом еще столетии разыгрывались страшные 
кровавые драмы»: афанасьев-Чужбинский а. Поездка в Южную Россию. Ч. 1. 
Очерки Днепра. Санкт-Петербург, 1861. С. 1.

293 За описом Миколи Костомарова: «главные типы народной обще-
ственной жизни малорусов есть: казак и поселянин» (а також чумак, як 
проміжна ланка між ними). «Малорусы окончили свое воинственное при-
звание, настали времена другие. Народ, долгое время искавший свободу, 
нашел ее — надобно ж ему пользоваться своим приобретением: сабля за-
менилась косою, пушка — плугом». Див.: Костомаров Н. Об историческом 
значении русской народной поэзии // Костомаров М. і. Слов’янська міфологія. 
К., 1994. С. 130, 149.

294 Див. детальніше: Толочко а. россия «открывает» Украину // Толочко а. 
Киевская Русь и Малороссия в ХІХ веке. К., 2012. С. 47–134; Левкиевская Е. Е. 
Этнокультурный и языковой стереотип украинца в русском сознании  
// Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы. Русские и украинцы 
во взаимном общении и восприятии. Сборник статей. М., 2008. С. 157.

мрійливих та обдарованих мистецькими талантами 295. Описи 
зазвичай відповідали і традиційному набору рис, приписуваних 
землеробським народам. Канон першої половини ХІХ століття 
утвердив типовий образ: красиві охайні села, що з ранку і до 
ранку бринять піснями. У них мешкають добрі, чесні, побожні, 
гостинні й вірні патріархальним традиціям селяни, до того ж 
ледащі, бо безмежно родючі ґрунти самі родять щедрі врожаї296. 
Подібні псевдо-фольклорні образи українських пейзан набули 
особливої популярності після появи малоросійських оповідань 
Миколи Гоголя.

Ця буцім-то приваблива ідилічна картинка мала і зворот-
ний бік — за вихвалянням сільської простоти та щирості 
нерідко йшла зверхня критика наївності мешканців цього 
казкового краю та зневага до їхньої нецивілізованості. На 
початку 60-х років ХІХ століття Александр Афанасьєв-Чуж-
бинський описував цю письменницько-публіцистичну тради-
цію так: малоросіянин «…слывет еще народом, способным 
лишь играть роль в каком-нибудь комическом рассказе» 297. 
Причому об’єктом іронізування часто ставала «малоросійська 
патріархальність», тісно пов’язувана передусім із сільським 
способом життя 298.

295 Напр.: Гакстгаузен а. Изследования внутренних отношений народной 
жизни и в особенности сельских учреждений России. М., 1870. С. 432, 459.

296 Шкандрій М. В обіймах імперії: російська і українська літератури новіт-
ньої доби. К., 2004. С. 132–139.

297 афанасьев-Чужбинский а. Поездка в Южную Россию. Ч. 1. Очерки 
Днепра. Санкт-Петербург, 1861. С. 2.

298 Сучасна дослідниця зауважила, що малоросіянам переважно при-
писували архаїчні риси: простоту, щирість, незнання пороків, що їх приносить 
цивілізація. Вона також звернула увагу, що стереотипна опозиція «цивілізо-
ваного росіянина» та «нецивілізованого українця», властива російській дум-
ці, залишалася дуже стійкою впродовж ХіХ століття, змінювалися лише 
емоційні реакції: від цікавості та замилування природністю початку ХіХ сто-
ліття до пізнішого знущання з нерозвиненості. Див.: Левкиевская Е. Е. 
Этнокультурный и языковой стереотип украинца в русском сознании… 
С. 157–158.
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При всій можливій прикрості деяких описів, для прибічни-
ків українського руху вони мали найважливішу рису — вка-
зували на ментальну та побутову специфіку українського 
етносу, його відмінність від сусідів. Відповідно, стереотипи, 
що почали складатися ще у світі без чітких національних 
ідентифікацій, були переосмислені у національних категоріях. 
На хвилі пошуку складників українського народного характе-
ру з уже сформованого етностереотипу малоросіянина по-
зитивні були запозичені, а негативні риси — відкинені або 
переформульовані в такий спосіб, що вони набували позитив-
ного звучання.

Відомо, що формування стійкого образу «свого» вимагає 
окреслення контрастного образу «іншого/інших», а самоіденти-
фікація неодмінно передбачає протиставлення. Для української 
думки пріоритетним стало порівняння передусім з росіянами 
і поляками — національними спільнотами, які претендували на 
включення мешканців українських земель до власного народу 
у якості регіональної та діалектної групи.

Найбільш резонансною розвідкою, яка задала тон обгово-
рення і запропонувала цілісну характеристику українців у по-
рівнянні з росіянами стали «Две русские народности» Мико-
ли Костомарова. Стверджуючи, що для того, аби побачити, що 
«…русская народность не едина; их две…», достатньо зіставити 
одяг великороса і південноруса, їх хатній побут, звичаї, обряди 
та мову, історик пропонував звернути особливу увагу на від-
мінності вдачі й народного характеру 299. До рис української 
народності Костомаров відніс: розвинену фантазію і поетич-
ність, любов до природи, внутрішню щиру релігійність та ін-
дивідуалізм, а передусім — демократичні схильності (зокрема 
у сільській громаді). Цей перелік став надалі основою соціо-
психологічного портрету українця. Подальші описи українсько-
го національного характеру переважно лише варіювали запро-

299 Костомаров Н. Две русские народности // Основа. 1861. № 3. С. 36. Хоча 
автор у тексті окремо описував представників соціальної еліти та нижчі про-
шарки, більшість зразків для опису узяті саме із сільського життя.

поновані Миколою Костомаровим риси. Ця невелика стаття 
справила величезний вплив, можливо непередбачуваний самим 
автором (який у «Автобіографії» метою її написання назвав 
засвідчення того факту, що «две русские народности допо-
лняют одна другую и их братское соединение спасительно 
и необходимо для их обеих» 300), а сам текст став, за висловом 
Дмитра Дорошенка, своєрідним «Євангелієм українського 
націо налізму» 301. Сильний вплив текст справив і на російську 
етнографію; на думку дослідників, його сліди можна відшука-
ти у низці впливових науково-популярних видань другої по-
ловини ХІХ століття, зокрема, у географо-статистичному 
описі Російської імперії «Живописная Россия» за редакцією 
Петра Сємьонова-Тян-Шанського 302.

Витворений позитивний образ симпатики народної справи 
не лінувалися захищати. Прикладом може бути обурена відпо-
відь редакції «Основи» на географо-статистичний опис Кате-
ринославської губернії 1862 року. За поширеною практикою 
свого часу, цей опис стисло характеризував особливості місце-
вого сільського населення. І чи не єдиними позитивними риса-
ми тамтешніх селян були названі сумирність, покірність й не-
користолюбство, а загальна характеристика звелася до фрази: 
«Те же вялость, лень, безпечность, то же упрямство в характере, 
те же странные, иногда смешные и нелепые обычаи, то же при-
страстие к напиткам и тяжбам…» 303. Закидаючи авторові огляду, 
що той не спромігся відкинути панську зверхність і не знайшов 

300 Костомаров Н. автобиография // Костомаров Н. И. Исторические про-
изведения. Автобиография. К., 1989. С. 534.

301 Дорошенко Д. Огляд української історіографії. К., 1996. С. 100.
302 Лескинен М. Понятие «нрав народа» в российской этнографии 

второй половины ХіХ века. Описание малоросса в научно-популярной 
литературе и проблема стереотипа // Украина и украинцы: образы, пред-
ставления, стереотипы. Русские и украинцы во взаимном общении и восприя
тии. М., 2008. С. 77.

303 Материалы для географии и статистики россии, собранные офицерами 
ген. штаба. Екатеринославская губерния. Составил В. Павлович. Санкт-
Петербург, 1862 // Основа. 1862. № 4. С. 79–80.
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у селян привабливих рис, сама редакція «Основи» характери-
зувала український простий народ як такий, що «...гораздо 
развитее в нравственном отношении, он — честен, остроумен, 
многое понимает, и над многим смеется своим едким, горьким 
смехом». Проте, ущипливо зазначалося далі, більшості офіце-
рів — авторів подібних описів, які перебувають на постої по 
селах та «от безделья и скуки Бог знает в чем проводящих 
время» 304 — просто бракує і часу, і бажання, аби усе це роз-
гледіти.

Саме «сермяжний люд» й надалі слугував головним об’єктом 
аналізу національної психології. Міркування про психологічні 
особливості вищих соціальних прошарків зазвичай оговорю-
валися спеціально. Наприклад, Володимир Антонович у на-
рисі «Три національні типи народні», вперше опублікованому 
у 1888 році, вніс до опису національної вдачі не лише ознаки 
простолюду, а й суспільних еліт, і поруч із способами бійки 
написав про схильність до певних галузей наук та стратегій 
ведення дискусій (приписавши українцям схильність до ана-
лізу й скептицизму та пристрасть до гуманітарних наук, на 
противагу великоросійській повазі до авторитету й нігілізму 
та схильності до наук природничих і технічних, а польському 
замилуванню афористичністю викладу та філософією з істо-
рією) 305.

Якщо етнічне порівняння на початку 1860-х зазвичай було 
стриманонейтральним (психологічні відмінності українців, ро-
сіян і поляків часто представлялися як контрастні, але взаємо-
доповнювані), то пізніше воно стало виразно компліментарним 
саме щодо українців. Набір рис варіював від звичних — кштал-
ту щиріших порівняно з росіянами релігійних переконань 

304 Материалы для географии и статистики россии, собранные офицера-
ми ген. штаба. Екатеринославская губерния. Составил В. Павлович. Санкт-
Петербург, 1862 // Основа. 1862. № 4. С. 79–80.

305 антонович В. Б. Три національні типи народні // антонович В. Моя 
сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. К., 1995. С. 100–101.

чи м’якішої вдачі 306, до новітніх, наприклад, відкритості до про-
гресивних думок 307.

Для повноти картини варто згадати, що російські етнографи 
та письменники, описуючи позитивні риси російського народ-
ного характеру у порівнянні з українським, наголошували на-
томість практичність, ініціативність, підприємливість та жвавість 
російського селянина на противагу українській млявості, пасив-
ності, перевазі тут емоцій над волею, відсутності комерційних 
талантів, а також обов’язково згадували «хохлацьку впертість» 308.

4.1.1. Демократичність та індивідуалізм
У комплексі найчастіше згадуваних етновизначальних ознак, 

приписуваних українському народові, простежувалася певна 
ієрархія. Особливо високо освічені люди ставили демократизм, 

306 Допис до «Громади» 1880 р. зі спостереженнями про поводження селян, 
покликаних до війська, є досить типовим: «Москвин страх любить отакі 
манухинські книжки, українець першим ділом — як навчився слебезовать — 
купує «Новый Завет», непременно Новий з апокаліпсисом і перш усього 
починає його читати... Українець завше наче подавлений... службу скоріше 
розуміє; кращий до жінок... Може, кажу це має свою силу, а тільки мені за-
всегда доводилось бачити, шчо в українця далеко більш людськости, ніж 
у москвина». Див.: С. К. Салдатська служба (допис з російської України)  
// Громада. 1880. № 1. С. 127–128.

307 Наприклад, Михайло Драгоманов писав щодо органічності новітніх 
прогресивних думок для українського і російського селянства: «Московські 
мужики, не тілько селяни-хлібороби, а й городські робітники... й досі стоять 
дальше од думок нової європейської освіти, ніж селяни — хлібороби укра-
їнські» Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764–1880). 
Львів, 2007. С. 254.

308 Див., напр.: Характер малоросса в сравнении с великоруссом // Отече-
ствоведение. Россия по рассказам путешественников и ученым исследованиям. 
Учебное пособие для учащихся. Сост. Д. Семенов. Санкт-Петербург, 1871. 
Т. 2. Южный край. Малороссия, Новороссия, Крым и области Донского 
и Кубанского войска. С. 104–112; анучин Д. Великоруссы // Энциклопедический 
словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Санкт-Петербург, 1892. Т. Vа. С. 828–843; 
Живописная Россия: отечество наше в его земельном, историческом, племенном, 
экономическом и бытовом значении. СанктПетербург; М., 1897. Т. 5: Мало-
россия, Подолия и Волынь : Ч. 1. Полтавская, Черниговская, Волынская, 
Подольская, Харьковская и Киевская губернии. С. 9–16.
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розвиненість якого доводили звертаннями до історії. З легкої 
руки Володимира Антоновича орієнтацію на ідеал демократиз-
му (втілення якого стали «рівноправ’я усіх перед законом, від-
сутність станових відмінностей, соборне управління земськими 
справами, свобода релігійної совісті, право розвитку і удоско-
налення власних народних начал, застосування виборчого на-
чала в управлінні» 309) стали описувати як один із наскрізних 
для української історії. Його історичне втілення вбачали у дав-
ньоруському віче, козацькій раді, копних судах, церковних 
братствах і, особливо, в устрої Запорозької Січі. Аналогічні 
ідеали шукали і знаходили й в уявленнях і поведінці селянства. 
Володимир Антонович, пригадуючи юнацькі мандрівки україн-
ськими теренами, занотував, що він саме тоді переконався, що 
селянство «це єдиний демократичний елемент в краї» 310, а Пе-
тро Єфименко називав демократизм основною рисою українця, 
типово проілюструвавши цю тезу народною приказкою «У ля-
хив паны, у москалив ребята, а у нас браты [курсив автора 
цитати]» 311.

В українській думці послідовно обстоювалася думка, що 
український народ відкидає саму ідею панства й панування 
однієї особи над іншою. Обов’язково згадувалося і свободолюб-
ство українського селянина в усіх його проявах — від громад-
ської сфери до сфери родинних стосунків. Іван Нечуй-Левиць-
кий писав:

Людська особа на Україні не любить щезати в іншій чужій особі, 

нізащо в світі не одкажеться од свого Я , і хоч буває часом при-

душена, але вона не буває задушена. Хто з чужоземців бував на 

Україні, проживав в неї, той примічав, що українському селяни-

309 антонович В. Б. Три національні типи народні … С. 149.
310 антонович В. автобіографічні записки, писані під диктовку автора  

// ір НБУ. Ф. і . Спр. 7923. арк. 14.
311 Одинець П. [Ефименко П.] К вопросу об украинском народничестве 

(Опыт программных вопросов для изучения украинской национальной идеи) 
// Киевская старина. 1906. Июль—август. Т. 93. С. 362.

нові нічим не можна догодити, ні доброю платою, ні добрим об-

ходінням. Він усе буде поглядати на вас скоса, бо… він мусить вам 

покорятись та служити, чого йому дуже не хотілось би по його 

національній натурі 312.

На підтвердження також часто наводився аргумент про аб-
солютну психологічну чужість кріпосних стосунків для україн-
ського селянина, та відсутність на українських землях любові, 
приязні і відданості пану, широко відомих у російських губер-
ніях 313. Наголошення на тому, що українці — це народ, який 
цінує свободу, має повагу до особистості та гідність, невідомі 
північному сусіду, стало принциповим для українського руху 
з другої половини ХІХ століття.

Чи не єдиним, хто намагався підважити поширену тезу про 
іманентний демократизм українського народу був Пантелей-
мон Куліш. У чернетковому тексті «Украинофилам» 1862 року, 
заперечуючи думку про неможливість появи серед українців 
будь-якої аристократії без зовнішнього впливу, він пропонував 
простіше соціальне пояснення:

Обычно думают, что простой украинский народ отвергает идею 

панства по какому-то особенному философскому взгляду на жизнь, 

присущему его природе, тогда как его недоверчивость к панству 

и нежелание идти одним путем с панами происходит от событий 

и обстоятельств чисто внешних… не будем также утверждать 

312 Нечуй-Левицький і. Сьогочасне літературне прямування або непо-
трібність великоруської літератури для України і для слов’янщини… С. 18.

313 Про відсутність випадків приязні кріпосних до пана, поширених у ве-
ликоросійських губерніях, писав Микола Костомаров: «Напротив, Малороссы 
оправдывают собою пословицу: волка сколько ни корми, все в лес смотрит. 
Если крепостной слуга не обманет господина, то потому, что никого не 
обманывает; но если уж искусился на обман, то обманет прежде своего ба-
рина». Див.: Костомаров Н. Две русские народности… С. 76. Про цей самий 
факт вважав за важливе згадати Михайло Драгоманов: «В ХіХ ст. Коль писав, 
що в Московщині бувають случаї щирої прихильності кріпаків до панів, 
українські ж кріпаки ненавидять панів». Цит. за: Драгоманов М. Нові укра-
їнські пісні про громадські справи… С. 117.
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с оракульской смелостью, будто бы он до того демократичне по 

своей природе, что в нем не может возникнуть никакая аристо-

кратия, без внешнего принудительного влияния 314.

Нерозлучною парною характеристикою до демократизму був 
індивідуалізм. Він постулювався на противагу ще слов’янофільській 
ідеї про общину як органічно властиву російському простому 
народу форму самоорганізації й колективізм як природну рису 
російського народу. За переконаннями української інтелігенції, 
саме «инстинкт индивидуализма» 315 визначає специфіку родин-
ного і господарського життя українського селянина (що виявля-
лося у прагненні мати індивідуальне господарство, поширеності 
хуторів як форми господарської організації, а також практиці 
поділу великих родин після одруження синів) 316. Тезу про інди-
відуалізм підсилювало припущення, висловлене Миколою Кос-
томаровим про те, що в минулому українського народу не було 
общинних відносин, які здалися б йому «нестерпним рабством». 
Як наслідок «особнячество», найбільш притаманне саме держав-
ному селянству Лівобережжя, нащадкам козацтва, приписува-
лося усім українським селянам 317.

Затятим та чи не єдиним критиком беззастережного прийнят-
тя думки про виключний індивідуалізм українського селянина 

314 Кулиш П. Украинофилам… С. 428–429.
315 Милорадович В. П. Жытье-бытье лубенского крестьянина // Українці: 

народні вірування, повір’я, демонологія. К., 1991. С. 314.
316 За висловом Володимира антоновича, «как всякая натура по преиму-

ществу лирическая малоросс выше всего ставит уважение и свободу своей 
личности». Цит. за: антонович В. Погляди українофілів… С. 148. Як писав 
іван Нечуй-Левицький, «Принцип особости — то національний український 
принцип». Див.: Нечуй-Левицький і. Сучасне літературне прямування або 
непотрібність великоруської літератури для України і для слов’янщини… 
С. 18.

317 Наприклад: «Малороссы… являются представителями крайнего ин-
дивидуализма, людьми экономической розни и особничества, привержен-
ности личной собственности и одиночного ведения дела. Общинное начало, 
потому, им совершенно чуждо». Цит. за: Щербина Ф. Очерки Южнорусских 
артелей и общинноартельных форм. Одесса, 1880. С. 1.

виступив Михайло Драгоманов. Він неодноразово звинувачував 
українських народолюбців у тому, що вони надто захоплюють-
ся цитуванням народної приказки «чортове — гуртове», за-
криваючи очі як на сучасні спроби селянської кооперації, так 
і на традиції сільської громадівської взаємодопомоги: «Навіть 
на спілкове господарство на Січі... наші вчені не звертають 
уваги, і досі в усіх українолюбців були на устах слова д. Кос-
томарова про «індивідуалізм» українця проти «общинності» 
великоруса» 318. Втім, підважити авторитет Костомарова у цьому 
питанні навіть такий затятий полеміст не спромігся. Певною 
поступкою стало хіба що визнання особливого характеру тим-
часової кооперації серед українців, наприклад, у чумацтві, 
рибальстві або чабанстві, що відзначалася рівноправністю її 
учасників та виборністю голови 319.

Ідея про вроджений індивідуалізм українського простолю-
дина покрокувала й далі публіцистичними і науковими текста-
ми. Спроби спростувати ці уявлення були радше винятками 
і базувалися на історичній аргументації. Так, Іван Франко 
у статті ««Gmina» i «Zadruga»...» 1887 року на підставі аналізу 
форм сільської самоорганізації стверджував, що український 
народ також пройшов «общинний період» як історичну форму 
розвитку аграрного ладу, притаманну майже всім народам, 
а отже неправильно говорити про індивідуалізм як вроджену 
народну рису 320. Про історичну самобутність існування общин-
ної форми землеволодіння на Лівобережжі та її універсальність 
у розвиткові аграрного суспільства писав у статті до «Отече-
ственных записок» 1882 року Іван Лучицький 321. Показово, що 

318 Драгоманов М. П. Шевченко, українофіли і соціалізм… С. 72.
319 антонович В. Б. Три національні типи народні … С. 97; Щербина Ф. 

Очерки Южнорусских артелей и общинноартельных форм. Одесса, 1880.
320 Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу. К., 1966. С. 8.
321 У низці статей на підставі аналізу історії поземельних стосунків іван 

Лучицький обґрунтовував, що «огульная характеристика народа, именно 
признание малороссов народом — индивидуалистом по преимуществу, как 
и следовало ожидать, оказалась несостоятельной». Див.: Лучицкий И. В. Об-
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ця розвідка не була сприйнята однозначно, зокрема, Олексан-
дра Єфименко назвала висновки Лучицького «недорозумением» 322.

У подальших дослідженнях припущення про співіснування 
індивідуалістичних та колективістських настанов лишалася 
думкою нетривіальною і такою, що потребувала авторського 
обґрунтування. Тому, наприклад, пишучи вже у 1920-і роки 
популярну книжку, Орест Мицюк вважав за потрібне вказу-
вати:

На жаль Україна досі не мала свого Гакстгавзена й тому всі наші 

українолюбці досі, слідом за Костомаровим, хоч тому вже перечив 

Драгоманов, твердять про індивідуалізм нашого селянства… думка 

про індивідуалізм нашого селянства має не більше рації, як і про 

колєктивізм його; мусимо бо стверджувати, що серед нашого сіль-

ського населення є як індивідуалісти, так і колєктивісти 323.

Більшість українських авторів, які симпатизували соціалі-
стичним ідеалам, відчували певні складності при намаганні 
узгодити тезу про індивідуалізм українського селянина із про-
пагандою ідей спільної праці і споживання, для обстоювання 
яких, зокрема у текстах для народу, широко використовували 
так само народні приказки, тільки протилежного змісту: «У гур-
ті і каша смачніша», «Куди кобила, туда і лоша», «Що громаді, 
то і бабі», «Гуртом і батька добре бить» тощо. Виходом із цьо-
го інтелектуального глухого кута стала ідея про особливу, більш 
демократичну порівняно з російською общиною, природу 
української сільської громади, де кожен залишається самостій-

щинное землевладение в Малороссии // Українознавчі студії та мемуари Івана 
і Марії Лучицьких (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). К., 2007. С. 46; Лучицкий И. В. 
Следы общинного землевладения в левобережной Украине XVIII в.  
// Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких (кінець ХІХ — по-
чаток ХХ ст.). К., 2007. С. 63–88.

322 Кувеньова О. Ф. Громадський побут українського селянина. Історико
етнографічний нарис. К., 1966. С. 13.

323 Мицюк О. Індивідуалізм та колєктивізм українських хліборобів. Львів, 
1921. С. 8–9.

ним власником та незалежною особистістю, взаємодіючи лише 
заради загальної користі 324.

4.1.2. Народна моральність
Нове життя у середині ХІХ століття отримала і стара ідея 

про винятковість моральних якостей, притаманних людям із со-
ціальних низів. Чисте серце та інтуїтивне неприйняття лихого 
визнавалося однією з головних народних чеснот. Твердження 
харківських громадівців початку 60-х років ХІХ століття є до-
сить типовим:. «...в нашого народу душа широка, безкрая, та 
ще до того чистіша і світліше нашої» 325.

Прикладом декларації моральної вищості простої людини над 
людиною шляхетною і освіченою стала стаття земського статис-
тика з Чернігова Петра Червінського в газеті «Неделя» 1876 року. 
Наводячи як приклад гуманність ставлення селянина до боже-
вільного, до п’яного, до злочинця, до жебрака, він закликає 
еліту вчитися доброті у селянства. Автор зворушено писав:

О, как жалка головная гуманность и любовь к «человеку» перед 

непосредственным чувством какой-нибудь забитой старухи… 

324 Утім, можна припустити, що її автори були цілком свідомі, що радше 
видають бажане за дійсне. В описах конкретних громад ці «егалітарні» й «де-
мократичні» установи виглядають доволі авторитарними. Наприклад, усі 
спостерігачі зазначали, що селянин майже ніколи не висловлював власної 
позиції, відмінної від думки більшості, воліючи відповідати на будь-яке важ-
ливе запитання — «на чім громада стане». Напр.: О ходе крестьянского дела 
в Кременчугском уезде (Полтавской губернии) // Основа. 1862. № 6. С. 81.

325 Лист харківської Громади до галицької молоді. Письмо з Задніпров-
ської України // Супронюк О. Харківська громада наприкінці 1862 р. // Київська 
старовина. 1998. № 2. С. 184. Загальноприйнятість подібних уявлень серед 
української народницької інтелігенції фіксує і художня література. Напри-
клад, молодий народолюбець у оповіданні П. Мирного «Лихі люди» із за-
милуванням проголошує: «...Коли б ти знав, що за добру душу та серце має 
оцей темний та необтесаний мужик, як його всі величають. Йому просвіти 
бракує — правда! Та де ж йому її узяти, коли йому і хліба не стає?! а що до 
душі та до серця, то хай наші просвітителі повчаться у його і добра так лю-
бити, і лихо прощати...». Див.: Мирний Панас. Лихі люди // Мирний Панас. 
Твори в 2х томах. Т. 1. К., 1985. С. 122.
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А наши крестьяне давно зовут преступника «несчастным» (Nota 

bene) и далеко не потому, что он не ими осужден. Прислушайтесь, 

что лежит в основании их взгляда: «Не нам судить». Сколько не-

посредственной человечности в этом простом: «Не нам судить!»… 

Да, у простых людей нравственные задатки, инстинкты и здоровее, 

и чище! 326.

Уявлення про особливу моральність мешканців України було 
загальним місцем і у описах російських авторів, які неодмінно 
згадували виняткову чесність місцевого селянства, цнотливість 
сільських дівчат та практично повну відсутність крадіжок (як 
зазначалося у одному з описів, «в малороссийском языке нет 
даже слова «вор», которое заменяется словом «злодий» 327). Дво-
ма головними поясненнями подібної моральної чистоти були 
патріархальність життя у краї (для більшості російських авторів) 
та щира релігійність (для значної частини авторів українських).

Теза про глибоку народну релігійність тривалий час зали-
шалася самоочевидною. Переконаність у справжності, глибині 
й щирості православно-християнських почуттів українського 
селянина, на противагу російській зосередженості на обрядо-
вості, присутня ще в описах початку ХІХ століття 328, а на по-
чатку 60-х років ХІХ століття широко підтримана усіма корес-
пондентами «Основи» 329. Порада пам’ятати про релігійні 

326 П. Ч. [Петр Червинский] От себя или от деревни // Неделя. 1876. 11 ян-
варя. С. 61–62.

327 Этнографические очерки России. Составил М. Мостовский. Учебное по-
собие. М., 1874. С. 12.

328 Гакстгаузен а. Изследование внутренних отношений народной жизни 
и в особенности сельских учреждений России. М., 1870. С. 459; афанасьев-Чуж-
бинский а. Поездка в Южную Россию. Ч. 1. Очерки Днепра… С. 22.

329 Наприклад: «…народ южнорусский очень религиозен… весь его быт 
проникнут религиозным характером; верит он сильно, верит всем существом, 
а не по заказу только, не по-принципу». Цит. за: Городиський а. Чему и как 
учить наш народ // Основа. 1862. № 9. С. 15. Пор.: «Православное християнство 
было в продолжение многих веков основою его [народу — Т. В.] нравственной 
силы». Цит. за: Костомаров Н. Мысли южноруса. О преподавании… С. 26.

почуття селян залишалась однією з важливих настанов для 
просвітників та пропагандистів серед селянства незалежно від 
політичних симпатій.

Проте з 80-х років ХІХ століття народна релігійність посту-
пово зникає з переліку найчастіше згадуваних рис. Прибічни-
ки поширення в масах наукової картини світу позитивно 
сприйняли корозію релігійних почуттів 330. Неуважність україн-
ського руху до релігійних питань можна пояснити і тим, що, 
на відміну від Галичини, де руська віра та приналежність до 
греко-католицької церкви була центральною складовою націо-
нальної ідентичності, в Російській імперії православна релігія 
не грала для українського руху подібної ролі. Певній переоцін-
ці уявлень сприяло і поширення наукового етнографічного 
аналізу самого феномена народної релігійності та уваги до 
архаїчних елементів вірувань. Уважні спостереження дозволи-
ли зауважити, що подеколи український селянин так само по-
гано розумів «дух» релігії і був сліпо відданим звичним ритуа-
лам, як і селянин російський.

Якщо питання про те, що саме лежить в основі народної 
моральності, допускало кілька можливих відповідей, сама на-
родна моральність під сумнів переважно не ставилася. Пред-
ставники українського руху були готові захищати її від мож-
ливих намовок, і воліли пояснювати усі випадки поведінки 
селян, які могли потрапити під категорію аморальних, зовніш-
нім шкідливим впливом.

Показовим прикладом стала дискусія про природу досвіток. 
Ця традиційна для українського села форма спілкування сіль-
ської молоді, яка сприяла вибору шлюбного партнера і допус-
кала високий рівень інтимності, у другій половині ХІХ століття 

330 Як із задоволенням наголошував Михайло Драгоманов: «Народ не 
терпить тих пастирів, доволі холодний до їхньої церкви і віри, — і доходить 
часом до думок зовсім безвірних» і радів зі свідчень з Полтавщини про по-
чуте від селян, що «за Дніпром є люди, що обходяться і без попів». Див.: 
Драгоманов М. Наука з попередніх оповідань // Громада. 1880. № 1 (ноябрь—
декабрь). С. 215.
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привернула до себе чималу увагу сільських просвітників. Утім, 
якщо православні священики затято картали досвітки як роз-
плідник розпусти, українські етнографи наголошували, що 
йдеться про форми соціалізації, «основанные на самой чистой, 
строгой нравственности», і воліли пояснювати окремі випадки 
переступу традиційної моралі як «результат вредного, развра-
щающего влияния заводов и фабрик» 331. Двома основними 
способами пояснень будь-яких негідних вчинків конкретних 
селян для освічених людей до кінця ХІХ століття залишатиметься: 
«зіпсували» або «до чого довели народ».

4.1.3. Поезія, гумор та родинні стосунки
Апологетичний портрет українського селянства не обходив-

ся без згадки про притаманне йому почуття прекрасного, вті-
лене у побуті, фольклорі і особливо у народній поезії. Красиві 
пісні, вправно розписані хати, мальовниче вбрання стали впізна-
ваними символами українського.

Романтична теза про українців як один з наймузичніших 
народів досить затишно почувала себе і за панування ідеалів 
позитивізму. Особливої важливості цій характеристиці додавав 
той факт, що рівень розвитку народної музики у європейській 
етнографії був важливим показником загального розвитку ду-
ховної культури народу. В українських народних піснях бачи-
ли вияв почуття прекрасного, за коментарем Івана Нечуя-Ле-
вицького, такого високого, особливо у дівочих і жіночих піснях, 
«неначе їх складала натура не простого сільського мужика, 
а натура просвічена, з великим естетичним смаком» 332.

331 Сумцов Н. Досветки и поседелки (Оттиск из мартовской книжки «Ки-
евской Старины» за 1886 г.) К., 1886. С. 21.

332 Нечуй-Левицький і. Сьогочасне літературне прямування, або непотріб-
ність великоруської літератури для України і для слов’янщини… С. 22. На дум-
ку цього автора, пісні чи не найкраще засвідчують моральну перевагу укра-
їнського селянина над російським: «Українська народна муза ніколи не 
підбирає епітетів та синонімів неґраціозних, навіть в річах простих, буденних, 
не тільки в делікатних; ніколи не дозволить собі сказати, наприклад, про со-
ловейка або про дівчину, такими словами, як каже великоруська народна 

На окрему згадку неодмінно заслуговувало й українське по-
чуття гумору, рятівне в усіх негараздах, спопуляризоване ще 
у творах Миколи Гоголя. Поширеність сатиричних і комічних 
розповідей та казок, виняткову розвиненість «жартівливого дис-
курсу» у фольклорі та повсякденному спілкуванні, особливо між 
чоловіками, відзначали усі спостерігачі. 333 Микола Сумцов, зо-
крема, доводив, що українців недарма вважають народом із 
винятково розвиненим почуттям гумору, на прикладі, що легкий 
жарт у них присутній навіть у прокльонах, що неможливо від-
шукати у інших народів: наприклад, у побажанні «щоб тобі піп 
приснився» або «ой щоб воли живі були, а плуг поламався» 334.

Як на позитивну рису народолюбці неодмінно вказували 
й на родинну м’якість українського селянина та його повагу до 
жіноцтва. За характеристикою Володимира Антоновича:

…он вообще мягок в обращении и в семье, и с посторонними. 

Всякого, непривычного к быту малоросса, поражает даже 

в крестьян ской обстановке количество соблюдаемых приличий 

и изящество приемов в обращении 335.

На підтвердження згадувалася непоширеність в українських 
народних піснях згадок про насильство чоловіка над жінкою 

пісня: «Уж ты глупенький, нерозумненький дурак соловейко!» або: «Уж ты 
пьяница, пьяница, душа красная девица!»... Сама насмішкуватість, злість, 
проклін, жарт, сатира, що потрібують часом міцних, притискуватих слів, не 
виявляються так грубо, як, напр., в великоруських піснях, але прикривають-
ся гумором, гарним дзвінким складом віршів». Там само. С. 22.

333 Див. напр. публікацію і. Нечуя-Левицького «Українські гумористи та 
штукарі» (1890–1891), де здійснена одна з перших спроб класифікувати різно-
види гумористичної культури в Україні. За словами Тадея рильського, «Пере-
важання гумору складає характерну рису чоловічих розмов про найрізно-
манітніші предмети… Гумор складає часто зовнішню, побутову оболонку 
зосередженого почуття, що уникає оголення». Цит. за: рыльский Ф. р. К изу-
чению украинского народного мировоззрения // Українці: народні вірування, 
повір’я, демонологія. К., 1991. С. 44.

334 Сумцов Н. Ф. Пожелания и проклятия (преимущественно малорус-
ские). Харьков, 1896. С. 17.

335 антонович В. Погляди українофілів… С. 148.
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(тоді як російські народні пісні рясніли згадками про побиття 
дівчини її нареченим і ще частіше чоловіком) 336 та той факт, що 
в українських піснях, на відміну від російських, шлюб не за-
вжди зображувався як трагедія для жінки 337. Також відзначали 
відсутність в українських любовних піснях згадок про грубощі 
чи матеріальний розрахунок у стосунках між статями, нерідких 
у піснях російських 338.

Для більш наочної демонстрації наводилося порівняння із 
принизливими для нареченої російськими весільними обряда-
ми, які мусили засвідчити покірність нареченої чоловікові (роз-
зування нареченою свого майбутнього чоловіка, нанесення 
нареченим нареченій символічних ударів тощо). За зауважен-
ням Миколи Сумцова, подібного в українському весіллі й бути 
не могло, зважаючи на поважнішу роль українки в родині, 
і традиційно притаманну їй енергійність, помножену на звичну 
м’якість українського чоловіка 339. На користь тези про краще 
родинне становище української селянки порівняно із селянкою 
російською використовувалися посилання не тільки фольклор 

336 Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи… C. 214.
337 Костомаров Н. Об историческом значении русской народной поэзии  

// Костомаров М. і. Слов’янська міфологія. К., 1994. С. 169. Втім, більшість етно-
графів відзначали, що українські жіночі пісні про одруження таки переважно 
сумні. Пор., наприклад, коментар Олександра Боровиковського: «И свадебные 
песни далеко не отличаются ни беззаботностью, ни веселостью…эти песни 
полны глубокой грусти, их напевы почти всегда заунывные, грустные». Див.: 
Боровиковский а. Женская доля по малороссійским песням // Очерк из мало-
россійской поэзіи а. Боровиковскаго. Санкт-Петербург, 1879. С. 33–34.

338 Нечуй-Левицький і. Сьогочасне літературне прямування, або непотріб-
ність великоруської літератури для України і для слов’янщини… С. 23–26.

339 Українська етнографія часто відзначала вагому роль української се-
лянки у родині та її вплив на чоловіка. Див, напр., коментар Миколи Сум-
цова: «В Малороссии большею частью муж подчиняется жене, её нравствен-
ному влиянию». Цит. за: Сумцов Н. Малорусские пьяницкие песни. Издание 
редакции «Киевская старина». К., 1886. С. 12. Наведені поруч рядки 
з п’яницької пісні: «Вин до мене каменем/Я дальше утикаю» етнограф су-
проводив наступним коментарем: «Подобного рода дикая расправа с женой 
не в малороссиянина и строго осуждается народной моралью» (с. 12).

та обрядовість, а й на матеріали вивчення народного звичаєво-
го права 340.

Із особливою делікатністю українського селянства пов’я-
зували і відсутність на українському селі нецензурної лайки, 
вражаючу відмінність від села російського, де грубо лаялися 
навіть жінки та малі діти 341.

Позитивне бачення характеру селянина сформувалося під 
впливом традиції романтизму тлумачити народний характер як 
сукупність притаманних певному народові та історично не-
змінних культурно-психологічних характеристик. Наприклад, 
коли у 1878 р. Іван Нечуй-Левицький навів перелік рис націо-
нального українського характеру, які слід описувати в красно-
му письменстві, а саме: «широку гарячу фантазію, глибоке 
ніжне серце, тиху задуму, сміх зі слізьми, гумор», «глибокий 

340 За висновком Т. Єфименко, «… избегая всякой идеализации супру-
жеских отношений на Украине, мы все должны признать, что при обычном 
преобладании мужского элемента, отношения между супругами здесь луч-
ше, чем в Великороссии, ограждают достоинство женщины, чаще строятся 
на взаимном уважении и взаимном признании прав. равность до брака, 
в известной степени служит предпосылкой равенства в браке». Щоправда, 
коментар на наступній сторінці дещо нівелює написане: «Впрочем, нужно 
сказать, что в области личных отношений трудно вообще прийти к каким-
нибудь устойчивым выводам. Факты одного порядка слишком легко ужива-
ются с фактами совершенно противоположного значения: наряду с супру-
жескими отношениями намеченного выше типа слишком часто приходится 
встречаться с случаями полного принижения женщин, полного и бескон-
трольного господства мужской стороны в браке, так что совершенно невоз-
можно разобраться в этой черезполосице противоположных явлений, под-
вести конечный итог». Див.: Ефименко Т. Обычное право украинского 
народа // Украинский народ в его прошлом и настоящем. Петроград, 1916. 
С. 659–660.

341 Нечуй-Левицький і. Сьогочасне літературне прямування, або непо-
трібність великоруської літератури для України і для слов’янщини… С. 58. 
Грубість висловлювань російських селян вражала багатьох етнографів, 
напр., О. Сємьо нова-Тян-Шанська вважала за потрібне занотувати, що 
більшість селянських дітей навчалися нецензурній лайці до того, як по-
чинали говорити зв’язними реченнями. Див.: Semyonova Tian-Shanskaia O. 
Village Life of Late Tsarist Russia / ed. by David L. Ransel. Bloomington, 1993. 
P. 28.
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демократизм» та «принцип особості» 342, він доводив, що усі ці 
риси споконвічно притаманні усім представникам етносу. 
Спроби професійної позитивістської етнографії та радикальної 
публіцистики від 70-х років ХІХ століття поставити під сумнів 
звичку характеризувати народ як суцільну однорідну спільно-
ту з унікальним набором автентичних характеристик практич-
но не вплинули на сферу соціальної риторики та побутові 
уявлення.

Саме селянина зображували справжнім представником 
українського народу і відповідно виразником його найкращих 
рис. Образ селянина — демократичного, волелюбного, поетич-
ного індивідуаліста був успішно інтегрований до національно-
го міфу.

4.2. селянин і земля
Особливе місце в описах «селянської душі» займало осмис-

лення зв’язку між селянином і землею. Для українського руху 
це питання було особливо важливим, бо йшлося про народ 
землеробський. Виняткову прив’язаність українського селяни-
на до землі відзначали усі спостерігачі — саме нею переважно 
пояснювали слабку розвиненість в українських губерніях про-
мислів і відходів, а також практично повну відсутність україн-
ського елементу у місцевій торгівлі і промисловості. Як писав 
про українського селянина Володимир Антонович: «только 
в случае крайности он расстается со своей хатой, со своим 
селом, с родиной; необходимость удалиться для заработка из 
села в город, на завод, на чужбину сама по себе составляет 
бедствие» 343.

Питання про вплив землеробської праці на селянський світо-
гляд активно обговорювалося у Європі та в Російській імперії, 

342 Нечуй-Левицький і. Сьогочасне літературне прямування або непотріб-
ність великоруської літератури для України і для слов’янщини… С. 16, 18.

343 антонович В. Б. Погляди українофілів //антонович В. Б. Моя сповідь: 
Вибрані історичні та публіцистичні твори. К., 1995. С. 148.

і відлуння цієї дискусії впливало й на українську думку. 
Теза про те, що селянин — це людина, що живе з праці на 
землі, і саме ця праця робить його селянином, а наявність 
і розмір земельної ділянки визначають долю, визнавалася 
беззаперечно — різнилися лише оцінки подібної жорсткої 
залежності.

Найвідомішим зображенням цих відносин як фатальної за-
лежності стали міркування французького письменника Емі-
ля Золя, висловлені у романі «Земля». За його описами, селянин 
прив’язаний до землі ірраціональним сліпим почуттям власни-
ка. Селянин любить землю навіть більше за родину, готовий 
вбивати рідних заради клаптя і дійсно буває за неї вбиває, втім 
вона виявляється вкрай зрадливою коханкою, ледь дозволяючи 
прогодуватися коштом непосильної праці 344. Подібна одержи-
мість, за Золя, є дикою і потворною.

Близьку за змістом, але відмінну за оцінками позицію пред-
ставив у своєму відомому нарисі «Власть земли» російський 
публіцист Глєб Успенський. У тривалих пошуках відповіді на 
запитання: у чому ж власне полягає основа усього народного 
світобачення і життя, він нарешті знайшов пояснення у тоталь-
ному впливі на селянина землеробської праці:

…народ, который мы любим, к которому идем за исцелением 

душевных мук, до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, 

покуда над ним царит власть земли, покуда в самом корне его 

существования лежит невозможность ослушания ее повелений, 

покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они напол-

няют все его существование… Оторвите крестьянина от земли, от 

тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, 

которыми она волнует крестьянина, — добейтесь, чтоб он забыл 

«крестьянство», — и нет этого народа, нет народного миросозер-

цания, нет тепла, которое идет от него 345.

344 Франко і. Влада землі в сучасному романі // Франко і. Твори в 20ти 
томах. Т. 18. К., 1955. С. 86.

345 Успенский Г. И. Власть земли. М., 1985. C. 136.
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Якщо у Золя земля руйнує людське у селянах, то для Успен-
ського вона постає потужним моральним регулятором. Тут 
земля — це не ярмо, а позитивна основа сільського буття, 
з якого, подібно до легендарного Миколи Селяниновича, по-
зичали духовні сили багато поколінь селян.

Позиція Успенського була дуже близька українській думці. 
Міркування Панаса Мирного: «У мужика серед поля більше 
шансів виростити свою душу і своє серце» 346 відбиває типові 
переконання. Як свідчення глибокого сакрального зв’язку се-
лянства із землею наводили численні народні звичаї шануван-
ня землі як годувальниці, практики називати землю «святою», 
поширеність уявлень про кару за нешанобливе поводження 
із землею (її «обрáзу»).

Спостерігачі зазначали, що наявність земельної власності, навіть 
найдрібнішої, грала важливу психологічну роль як запорука со-
ціального престижу (господар, а не наймит) та самоповаги селя-
нина. Соціальну вартість людини визначав розмір її наділу. Зе-
мельна ділянка була вершиною мрій безземельного347. Втрата 
землі могла стати першим кроком до соціального падіння, як, 
скажімо, сталося з головним героєм роману «Хіба ревуть воли, як 
ясла повні» Панаса Мирного 348. Реорганізація родинної селянської 
ієрархії теж напряму була пов’язана із землею: батько, що роз-
давав наділи дітям, втративши землю, зазвичай втрачав і авторитет.

346 Калениченко Н. Л. Еволюція літературного народництва на Україні  
// Революційне оновлення літератури. Проникнення ідей марксизмуленінізму 
в українську літературу кінця ХІХ — початку ХХ ст. — К., 1970. С. 109.

347 У літературі ці селянські мрії описував зокрема і. Карпенко-Карий: 
«Одна думка: хазяїном стану — і я, здається, дужчий вола. Коли б тільки ви-
битися на своє — і вночі буду робить, а на чужому обісило». Див.: Карпенко-
Карий і. Наймичка // Карпенко-Карий і. [Тобілевич і.] Твори у 3х томах. Т. 1. 
К., 1985. С. 191.

348 Як стається з головним героєм роману «Хіба ревуть воли, як ясла по-
вні»: «і що я без землі? — вертілось в його похнюпленій голові. — Людський 
попихач...наймит... Без землі — нема волі... Земля тебе годує... земля хазяїном 
робить... а без землі — усе пропало...». Див.: Мирний П. Хіба ревуть воли, 
як ясла повні // Мирний П. Твори в 2х томах. Т. 2. К., 1985. С. 365.

Осмислення зв’язків селянина із землею дуже виразно від-
биває загальну амбівалентність уявлень про селянство, постій-
не коливання між захопленням та відразою: чим ближче до 
кінця ХІХ століття, коли на селі зріс земельний голод, а в гро-
мадській думці — розчарування у селянстві, тим потворніше 
зображувався зв’язок селянина із землею, і поруч із трепетним 
шанобливим ставленням селянина до неї дедалі частіше згаду-
вали про злочини заради клаптя поля 349.

4.3. і на сонці бувають плями:  
негативні характеристики вдачі селянина

Говорячи про образ селянина в українській суспільній дум-
ці, неможливо оминути його темний бік. Навряд чи є правдивою 
теза, що спочатку інтелігенція відкрила для себе селянина, 
а лише згодом негативні риси у ньому. Її сприйняття радше 
нагадує зауважене Евою Корульською щодо польського образу 
селянина другої ХІХ століття органічне співіснування білого 
й чорного кольорів, що створюють контрастний образ 350. Інак-
ше кажучи, ідеалізація селянства від початку була лише одним 
боком медалі.

У текстах 60-х років ХІХ століття, написаних найбільш по-
зитивно налаштованими щодо селянства людьми, часто при-
сутні негативні характеристики тих таки селян. Вже на сторін-
ках «Основи» помітна амбівалентність, властива образу 
селянина, коли на сусідніх сторінках співіснують піднесений 
опоетизований образ «народу» та більш приземлені некомплі-
ментарні оповідки про народну вдачу. Згадки про прикрі для 

349 Наприклад, «Земля» Ольги Кобилянської, написана під враженнями 
від справжньго вбивства у селі середини 1890-х: брат вбив брата заради спад-
ку. Пор. такі твори, як «Під тихими вербами» Б. Грінченка, «Межа» В. Сте-
фаника, «Ось поси моє» і «За межу» Л. Мартовича, «Самітна нивка» Т. Бор-
дуляка.

350 Korulska E. O chłope — bez tytułu // Polska sztuka ludowa. 1994. lystopad. 
S. 3.



144 Тетяна Портнова. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції… 145РОЗДІЛ 4. У пошуках «душі народу»:  проблема народного характеру…

освічених спостерігачів риси зазвичай містяться у конкретних 
описах господарського життя селянства та розповідях про 
спроби запровадити санітарні, освітні чи технічні нововведен-
ня на селі 351. Власне у площині соціальної практики корозія 
романтичної концепції «народу» ставала найпомітнішою та 
найболіснішою.

Стівен Франк звернув увагу на загальну особливість сприй-
няття селян освіченим суспільством: попри приналежність до 
різних ідейних течій, усім представникам соціальної еліти, які 
виступали носіями культури прогресу, просвіти, раціональнос-
ті та добрих манер, селянський світ не міг не здаватися при-
мітивним та хибно організованим 352. І з цим було складно дати 
раду навіть найзатятішим народолюбцям. Прикрі речі для 
людини освіченої і душевно вразливої могли відкрити вже най-
поверховіші етнографічні студії 353. А конкретний селянин у без-
посередньому спілкуванні міг виявитися значно менш цікавим, 
ніж здавався здалека під впливом книжок 354.

351 Див. детальніше: Портнова Т. Селянство на сторінках журналу «Осно-
ва»: між теорією та досвідом // Історіографічні та джерелознавчі проблеми іс-
торії України. Дніпропетровськ, 2008. С. 137–144.

352 Frank S. P. Confronting the Domestic Other: Rural Popular Culture and Its 
Enemies in Fin-De-Siècle Russia // Cultures in Flux. LowerClass Values, Practices, 
and Resistance in Late Imperial Russia. Ed. by S. P. Frank and M. D. Steinberg. 
Princeton, 1994. P. 79.

353 Приховувати прикрі спостереження більшість етнографів вважали 
неправильним. На початку 60-х років ХіХ століття член Полтавської громади 
андрій Шиманов на допиті про українофільські симпатії так описував свої 
етнографічні досліди: «В этнографических статьях я должен был коснуться 
некоторых весьма нелепых сторон в жизни южно-русского простонародья: 
так между прочим крайне развитого пьянства, апатии и невежества, 
а в некоторых местностях даже крайнего разврата». Див.: Допит колишнього 
студента Харківського університету андрія Шиманова // Гніп М. Громадський 
рух 1860 рр. кн. перша: Полтавська громада. Харків, 1930. С. 105.

354 ідеалістично налаштований городянин, вирушаючи на село зі споді-
ваннями зустріти незліченні чесноти, ризикнув побачити селян, обтяжених 
матеріальною скрутою і стурбованих лише здобуттям шматка хлібу, без 
жодних високих думок і почуттів. Євген Чикаленко занотував у щоденнику: 
«З селян, яких я добре знав ще змалечку і з якими завжди був у добрих від-

Тривалий час переважала практика вважати усі недоліки 
і прикрі риси селянства наслідком столітніх несприятливих 
умов розвитку. Борис Познанський так описав передреформе-
ні очікування кола своїх однодумців:

В жертве этого общественного строя — крестьянине — видели на 

самом деле несуществующие добродетели… Все нехорошее в крес-

тьянине, на которое указывали нам при случае сами крестьяне, 

т. к. паны уклонялись говорить об этом с нами, мы приписывали 

исключительно крепостной зависимости; и в этом нехорошем ви-

дели какой-то случайный нарост, струп нравственный, который 

обязательно исчезнет сейчас вслед за освобождением крестьян 355.

За етикою перших пореформених десятиліть, будь-яка при-
кра властивість селянина мала описуватися з належним спів-
чуттям і розумінням її витоків, відповідно перетворюючись на 
додатковий аргумент для більшої любові до злиденного народу 
й активнішої праці на його користь.

Показовим прикладом можна вважати сприйняття літера-
турною критикою роману російського белетриста Фьодора 
Решетнікова «Подлиповцы» про селян глухого села Пермської 
губернії. Цей твір змалював селян, які за рівнем усвідомлення 
світу піднялися не набагато вище за тварин і живуть у світі без 
людських почуттів та елементарних понять (молодий селянин 
спокійно чекав, поки помруть з голоду малолітні брат із сестрою 
і божевільна мати, а жінка корову любила більше, ніж дітей, 
бо діти їй нічого не давали, а корова постачала усю родину 
молоком 356). Книжка отримала суспільне схвалення. У критичних 

носинах, нікого не можу відзначити, такі вони мені здаються одноманітні. 
Були між ними розумніші й дурніші, але всі вони були неграмотні, байдужі 
до всього, що не торкалося їхнього матеріяльного життя...». Див.: Чикален-
ко Є. Х. Зібрання творів. У 7ми томах. Т. 1. Спогади. Уривки з моїх споминів 
за 1917 р. К., 2003. С. 129.

355 Познанский Б. С. Воспоминания. М., 1913. С. 51.
356 решетников Ф. М. Подлиповцы: Этнографический очерк из жизни бурлаков. 

М.; Л., 1961. С. 41.
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публікаціях про твір зауважувалося, що хоч неприхильно на-
лаштований щодо селянства автор міг би зобразити те ж саме, 
і його герої та героїні були б такими само грубими, дурними 
і жалюгідними, свідома авторська позиція надала зображува-
ному належного тлумачення — герої і не могли бути кращими 
у середовищі, яке їх оточувало. Навіть найбільш непривабливі 
риси мусили викликати у читача лише жаль і співчуття. Пав-
ло Грабовський пригадував про враження від цього твору: 
«А тимчасом я плакав щирими слізьми, читаючи Решетнікова, 
з любов’ю притуляв до розворушеного серця «Пилу» та «Си-
сойка», думкою ж линув до рідного села, де конали та мучились, 
хоч трохи й на інший лад, такі ж самісінькі «Подлиповцы» 357.

Утім, чим ближчим ставав кінець століття, тим меншали 
сподівання на те, що всі проблеми села розвіють воля і про-
світа. І тим серйознішим було розчарування. Особистий досвід 
спілкування із селянами нерідко так разюче дисонував із 
очікуваним, що з 80-х років ХІХ століття сам ставав темою 
літературних творів. Як, наприклад, у оповіданні Олексан-
дра Кониського «Народна педагогія» 1886 року, де ідеалістич-
но налаштований городянин, який прагнув вдихнути «чисте 
повітря і народний дух благодатної Полтавщини», незадово-
лено скаржиться:

Гаспид тут, а не народ!... Нема в нього ні щирості, ні одвертості! 

Ти до нього з чистим серцем, а він на тебе звірюкою дивиться; да 

так тільки на те і верне, як би тебе ошукати, як би з твоєї кишені 

витягти більше грошей! Беруть наче з батька! За качку, за курча, 

за глечик молока, за питунчик сметани беруть більше, ніж у Пе-

тербурзі... Хіба се не деморалізація? Де ж та хвалена моральність 

в народі, щирість, де та чесність? Де вони? В книжках? 358

357 Грабовський П. Дещо про творчість поетичну // Історія української 
літературної критики та літературознавства. У 3-х книгах. Кн. 2. К., 1998. 
С. 251.

358 Кониський О. Народна педагогія // Кониський О. Оповідання. Повість. 
Поетичні твори. К., 1990. С. 148.

Подібну обурену тираду зустрічаємо і в романі Бориса Грін-
ченка «На розпутті» 1891 року з вуст героя, який у молодості 
сам вважав себе народолюбцем:

Вони описують мені мужика не такого, який він є справді, а іншо-

го, повитого поезією. Такого мужика тільки й знаєш, такого тільки 

і любиш, а як роздивишся на справжнього! ...А справжній живе 

диким способом, пхається в пани, нівечить свою мову, одежу, 

звичаї... ламає найелементарнішу мораль! 359

Хоча за подібними міркуваннями зазвичай йшло розмірко-
вування авторів про потребу невтомної праці на народній ниві, 
важливим є вже саме визнання проблеми невідповідності па-
нівного міфу навколишній дійсності.

4.3.1. Тема відсталості
Серед негативних рис селянства, на які від самого початку 

було скероване вістря інтелігентської критики, особливе міс-
це належало розумовій нерозвиненості та марновірству 
(«отсталости»)360. Сам термін «відсталість», таврований сучас-
ними гуманітарними науками за некоректність як неприпус-
тимий, у ХІХ столітті був чи не найпоширенішим при описі 
селян. Якщо на початку ХІХ століття романтики ще інколи могли 
трактувати «відсталість» у позитивному ключі як близькість 

359 Грінченко Б. На розпутті // Грінченко Б. Твори в 2х томах. Т. 2. К., 1963. 
С. 103.

360 Див., наприклад, характеристику Констаніна Кавеліна: «Сам крестья-
нин считает себя темным человеком, называет себя «теменью непроглядной». 
Таков он и есть на самом деле, таким надо его понимать, с каким бы участи-
ем и любовью мы на него не смотрели». Цит. за: Кавелин К. Крестьянский 
вопрос. Изследование о значении у нас крестьянского дела, причинах его упадка, 
и мерах по поднятию сельского хазяйства и быта поселян. Санкт-Петербург, 
1882. С. 196. Сучасні дослідники селянства російської імперії також звертають 
увагу, що самі селяни нерідко називали себе «темними людьми», підтриму-
ючи міф про себе як неосвічених сільських простачків, бо інколи могли 
з нього скористатися, напр., для пом’якшення судового вироку: Frank S. Crime, 
Cultural Conflict, and Justice in Rural Russia, 1856–1914. Berkeley, 1999. р. 29–30.
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природі, у другій половині століття це вже однозначно нега-
тивна риса, яку треба здолати, бо саме вона — коріння усіх 
сільських лих. Освіченим людям належало кинути виклик «ди-
кости, коснению в предрассудках и крайнему невежеству» 361 
селянства, аби якнайшвидше вивести народ на шлях науки 
і прогресу.

Активне вивчення народних вірувань і уявлень показало, що 
між освіченими прошарками і селянством лежить світоглядна 
прірва у кілька століть 362. На противагу раціональному науко-
вому світогляду еліти, селянин залишався носієм архаїчно-мі-
фологічних уявлень про світ довкола. Якщо ранніх етнографів 
екзотичні народні уявлення про всесвіт переважно захоплюва-
ли, то симпатиків народної просвіти не могли не засмучувати. 
Наприклад, Петро Іванов, друкуючи у середині 80-х років 
ХІХ століття у «Київській старовині» запис замовлянь, уважав 
за потрібне зазначити, що робить це, аби «показать, с одной 
стороны, какая масса подобного материала находится доселе 
в живом народном обращении, а с другой — в какой непро-
глядной тьме блуждает еще наш народ и как много усилий 
требуется для того, чтобы вывести его из этого мрака» 363.

361 Лобода В. Ненадісланий лист до міністра внутрішніх справ П. Валуєва 
// Гніп М. Громадський рух 1860 рр. кн. перша: Полтавська громада Х., 1930. С. 202. 
інтелігенція намагалася переконати уряд, що його побоювання щодо мож-
ливої шкоди внаслідок масової народної просвіти — ніщо, порівняно з уже 
наявними наслідками сільського неуцтва. Віктор Лобода, член Полтавської 
громади, у начерку листа до Міністерства просвіти (який однак так і не був 
відправлений), писаному на початку 60-х років ХіХ століття, так обґрунтову-
вав цю думку: «Тот, кто воображает, что молния происходит от удара ангела 
золотой цепью о гроб господен, и что затмение солнца происходит от того, 
что ангел рушником вытирает солнце, как думает здешний народ, тот в сво-
ем невежестве готов ко вреду себе и другим поверить всякой небылице». Див.: 
Лобода В. Ненадісланий лист до міністра внутрішніх справ П. Валуєва  
// Гніп М. Громадський рух 1860 рр. кн. перша: Полтавська громада. Харків, 1930. 
С. 202.

362 Див. подібні міркування у: П. Еф. [Ефименко П.] Попытка околдовать 
волостной суд // Киевская старина. 1884. № 3. С. 508.

363 Иванов П. Знахарство, шептанье и заговоры (В старопынском и купян-
ском уезде Харьковской губернии) // Киевская старина. 1885. № 12. С. 732.

За появою деяких нових забобонів дослідники могли спо-
стерігати безпосередньо, як от за розвитком уявлень про 
холеру, яка не була відома на українських теренах до початку 
ХІХ століття (перша велика епідемія припала на 30-і роки 
ХІХ століття). 364 Хоча в українських губерніях тоді не було 
«холерних бунтів», які відбулися у деяких губерніях росій-
ських, паніка, спричинена масовим страхом перед захворю-
ванням, нерідко провокувала неадекватну з точки зору осві-
чених людей поведінку. Так, Петро Єфименко переповів 
випадок поховання літньої жінки живцем 1855 року під час 
епідемії холери. Мешканці села вважали це направильнішим 
способом відлякати хворобу 365. Селяни активно практикували 
подібні захисні магічні дії і під час наступних великих спала-
хів холери, натомість ігноруючи поради лікарів опікуватися 
чистотою водних джерел. За численними записами сучасників, 
селяни не розуміли приписів кип’ятити питну воду — сама 
ідея про маленькі хвороботворні організми у воді, які не мож-
на побачити оком і які спричиняють хворобу, видавалася їм 
безглуздою панською вигадкою 366.

Від 60–70-х років ХІХ століття фіксація забобонів та нарі-
кання на складність їх викорінення стала загальною темою 
свідчень етнографів, правників та сільських вчителів. На жаль 
просвітників, поширенню раціонального сприйняття світу не 
надто сприяли ані сільська освіта, ані близькість до міста. На-
приклад, Микола Сумцов зафіксував, що 1894 року у Мерефі, 
слободі, розташованій неподалік від Харкова, волосний суд 
розбирав справу про бабу, до якої ніби-то літав змій, а кількох 
молодих людей вислали до Сибіру за розкопування могили 
і пошкодження мертвого тіла — вони вчинили так, бо вірили, 

364 Щербаківський Д. М. Сторінка з української демонології (віруван-
ня про холеру) // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. К., 1991. 
С. 543.

365 Ефименко П. Суд над ведьмами // Киевская старина. 1883. № 11. С. 382.
366  Див. напр.: Сумцов Н. Очерки народного быта (Из этнографической 

экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии). Харьков, 1902. С. 55.



150 Тетяна Портнова. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції… 151РОЗДІЛ 4. У пошуках «душі народу»:  проблема народного характеру…

що зі свічкою, зробленою з лою мерця, можна без остраху красти 
по хатах, бо всі спатимуть 367.

Особливого значення тема відсталості набула при вивченні 
стану здоров’я селян та традиційних селянських лікарських 
практик, чому сприяв розвиток не лише етнографії, а й земської 
медицини. Прискіпливе вивчення народних методів лікування 
визнало корисність деяких з них і навіть можливість їх інте-
грування до медицини професійної (це, зокрема, сталося із 
застосуванням рослини «горицвіту» як досконалого сечогінно-
го, описане Степаном Носом 368). Утім, практики марні або від-
верто шкідливі виразно переважали. Деякі вміщені у матеріалах 
етнографічної комісії до вивчення Південно-Західного краю під 
керівництвом Павла Чубинського описи лікування дитячих 
хвороб: на кшталт «лікування» «одміни» (рахіту) побиттям ди-
тини (аби чорт забрав своє дитя і повернув справжнє), «кри-
кливців» (безперервного плачу немовляти) — підкиданням 
дитини у курнику вгору до курей із певними примовляннями 369, 
чи деяких методів «допомоги» при пологах (кшталту підвішу-
вання жінки за ноги до стелі і стряхування) не могли не ви-
кликати у освіченого читача остраху за життя тих, до кого ці 
методи лікування застосовували. Подібне «дике» для освіченої 
людини уявлення про природу здоров’я та хвороби додавало 
аргументів як прибічникам народної просвіти, так і тим, хто 

367 Див.: Сумцов М. Ф. Слобожане. Історикоетнографічна розвідка. Харків, 
2002. С. 159–160. Вельми поширеною залишалася віра у нечисту силу та 
можливість вступати у договірні стосунки з нею. За словами Олександра 
Кістяківського, «…до сих пор еще многие простолюдины верят в возможность 
для человека вступить в непосредственные отношения с чертом». Див.: Кис-
тяковский а. Ф. К истории верования о продажу души черту // Киевская 
старина. 1882. № 7. С. 185.

368 Демич В. Народная медицина... С. 581. Сумцов Н. Очерки народного 
быта… С. 52.

369 Труды этнографическостатистической экспедиции в Западнорусский 
край, снаряженной Императорским русским географическим обществом. 
Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским. Т. 1. Легенды, за-
гадки, пословицы, колдовство. Санкт-Петербург, 1872. С. 140.

вважав селянство непридатним для самостійного облаштуван-
ня власного життя. Одним з найпоширеніших образів селяни-
на у другій половині — наприкінці ХІХ століття стає образ 
людини, несприятливими обставинами зведеної до становища 
дикуна, яка передусім потребує елементарного навчання — 
основам знань про природу, гігієну і медицину, історію.

Утім, навіть у сфері марновірства діячі українського руху 
знаходили привабливі риси в порівнянні із російським селяни-
ном. Так, Петро Єфименко, порівнюючи українську й російську 
демонологію, вважав за доцільне вказати, що малоросіяни зна-
чно менш марновірні за великоросіян (за винятком поліщуків, 
пінчуків і сіверян), а самі демонічні істоти у них м’якіші, лю-
дяніші та комічніші за російську нечисту силу 370.

4.3.2. Лінощі та пиятика
Постійною темою розмов про народний характер було став-

лення українського селянина до праці. У другій половині 
ХІХ століття з площини моральної це питання перейшло у пло-
щину економіки: вражаючу бідність українського села значна 
частина місцевих освічених мешканців пояснювала нехіттю 
селянина до роботи та надміром шкідливих розваг.

Уявлення про «малоросійські лінощі» активно тиражувалося 
не лише у літературі мандрів початку ХІХ століття, а й у пізні-
шій професійній етнографії. Широко побутувало переконання, 
що їх заохочують природні багатства краю — аби зібрати тут 
врожай, не потрібно докладати зусиль, тому місцеві селяни не 
вміють і не хочуть наполегливо працювати. У другій половині 
ХІХ століття подібні ідеї стали викликати обурення представ-
ників українського руху. Саму можливість подібного роду до-
корів соціальному прошарку, що працював найбільше і годував 
решту станів, почали сприймати як блюзнірство. Михайло Дра-
гоманов писав із цього приводу: «В массах же народ не может 
быть ленив, ибо он иначе пропал бы с голоду, и если он иногда 

370 Ефименко П. Суд над відьмами… С. 374.
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менше трудится, или, лучше, неравномерно трудится, так то 
потому, что не знает известных родов труда» 371.

Бідність пореформеного села представники українського 
руху пояснювали не неробством, а виробничим консерватиз-
мом 372, помноженим на несприятливі соціально-економічні 
умови. Українські діячі були переконані, що селяни через нео-
свіченість та повагу до звичного працювали так само, як і де-
сятки поколінь до них — саме тому їх слід було насамперед 
навчити сучасному раціональному господарюванню. Найви-
разніше подібні думки виявилися у поширеній з 70–80-х років 
ХІХ століття практиці порівнювати сільськогосподарські здо-
бутки українських селян з їхніми сусідами німцями-колоніста-
ми: перші бідували, заздрісно позираючи на те, як німці до-
сягали високих результатів, вправно поєднуючи агрономічні 
новації із планомірною працею. Наприклад, Марко Кропив-
ницький у п’єсі «Де зерно, там і полова» наводить діалог між 
молодим освіченим селянином та його односельцем:

Замість того щоб обробляти, наприклад, так, як німці-колоністи 

обробляють землю, наш брат тільки дряпа і всі надії склада на 

бога. — Як бог захоче, то й на голому вродить... — А звичайно. 

А друга приказка каже: «Поможи, боже! — Роби, небоже!» Отже, 

німці, мабуть, цю приказку добре розжували. — Так то ж німці! 373.

371 Драгоманов М.П. Третій лист українця до редакції «Друга» // Драго-
манов М.П. Літературнопубліцистичні праці у 2х томах. Т. 1. К., 1970. С. 420.

372 Несприйнятливість селянина до новацій, навіть таких, що гарантували 
полегшення роботи, фіксував, наприклад, у своїх записах Євген Чикаленко, 
який, купивши для своїх робітників американського плуга, невдовзі помітив, 
що «для нашого некультурного робітника це знаряддя не підходить: як тіль-
ки господар чи економ скривався з очей, він починає дрімати, сидячи на 
вигідному пружинистому сідалі...». За його коментарем, самі селяни казали: 
«Нашому чоловікові треба такого плуга, щоб видряпувався йому з рук, щоб 
він упрів...бо інакше засне!». Див.: Чикаленко Є. Х. Зібрання творів. У 7ми то-
мах. Т. 1. Спогади. Уривки з моїх споминів за 1917 р. К., 2003. С. 194.

373 Кропивницький М. Де зерно, там і полова // Кропивницький М. Ви-
брані твори. К., 1977. С. 248.

Іншим важливим питанням була проблема народної тве-
резості, точніше її відсутності, що непокоїло усі європейські 
еліти та інтелігенцію Російської імперії. Однією з найтипо-
віших претензій освічених людей до селянства була завели-
ка на думку спостерігачів кількість сільських свят та, як 
наслідок, постійне зловживання селян алкоголем 374. На пре-
великий жаль просвітників, замість бажаних відвідування 
церкви та просвітніх заходів селяни воліли вчащати до шин-
ку, від чого страждали і господарство, і мораль. Для опису 
руйнівного впливу пиятики на господарство селянина інколи 
використовували термін «довільна бідність» («произвольная 
бедность»). Як зазначалося у газеті середини 70-х років 
ХІХ століття:

…бедный крестьянин всегда норовит пропить свое имущество, 

а потом жалуется… если бы произвольный бедняк сократил упо-

требление водки хоть на половину, он жил бы относительно до-

статочно и не заставлял бы принимать против себя таких крупних 

мер для податей 375.

Представники українського руху не схвалювали поширену 
практику поверхово зображувати пиятику як ледь не органіч-
ну ваду цілого народу та єдине коріння усіх сільських лих 
(згідно з поширеною тоді формулою «все зло от кабака»). Вони 
воліли пояснювати природу сільської пиятики причинами со-
ціальними (збіг дарованої волі зі збільшенням кількості шин-
ків та відсутністю політики із протидії їхньому відкриттю) та 

374 У середині 70-х років ХіХ ст. значна частина освічених респондентів, 
яких розпитували про причини бідності села та занепаду сільськогосподар-
ського виробництва, вказували саме на пиятику. За коментарем одного 
з місцевих поміщиків: «В Киевской, Подольськой и Волынской губерниях 
чрезмерное развитие праздников и пьянства в народе образовало, так сказать, 
деление его только на две части: на пьющих и продающих водку». Див.: 
Владимирский В. Обозрение современного сельского хазяйства в России «по 
достоверным источникам» и предложения к его улучшению. Санкт-Петербург, 
1874. С. 24.

375 Киевский телеграф. 3 марта 1876 . № 27. С. 3.
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психологічними (передусім поступливості традиціям 376, а також 
зображенням пиятики як найдоступнішого селянину способу 
забути про негаразди 377).

Намагаючись із розумінням ставитися до самих причин 
явища, українська інтелігенція не могла не нарікати на його 
масштаби. Аналогічно більшості європейських та російських 
просвітників, представники українського руху обстоювали 
важливість пропаганди тверезості та заміни шинків корисні-
шими та раціональнішими розвагами. Міркування Миколи 
Сумцова, включене до етнографічного нарису, відбиває типові 
побажання освічених спостерігачів:

Существует пословица: «як горилки не пить, то и в свити не жить», 

но она сложилась давно, и надо полагать, под влиянием тяжелых 

условий крепостнического быта, когда крестьянин лишь в состо-

янии опьянения не чувствовал давивших его нужды и горя… 

С увеличением материального благосостояния, с распространени-

ем грамотности в нашей крестьянской среде изменятся вкусы 

и потребности, и пьяницкие песни останутся памятником лишь 

прежней жизни, а корчму и водку заменят удовольствия иного, 

более нравственного свойства 378.

4.3.3. Соціальні якості
Особливу увагу й, відповідно, занепокоєність освічених 

українських дописувачів викликали соціальні якості селянства. 

376 За словами Григорія Ге.: «Здешний крестьянин не в состоянии не 
только понять, но даже и поверить возможности не пить водки… Везьде об-
ряд, везьде водка, ни шагу без обряда, ни шагу без водки, все обряды — для 
водки. Ужасно, возмутительно, больно, прискорбно, но тем не менее это так, 
и так везьде, по всем селам, по всему прекрасному, богатому, бедному, не-
счастному нашому краю». Цит. за: Ге Г. Выдержки из записок мирового 
посредника // Основа. 1862. № 2. С. 45–47.

377 Драгоманов М. П. Третій лист українця до редакції «Друга» // Драго-
манов М. П. Літературнопубліцистичні праці у 2х томах. Т. 1. К., 1970. 
С. 422.

378 Сумцов Н. Малорусские пьяницкие песни. К., 1886. С. 26.

Передусім впадала в очі мізерність його громадського потенціалу, 
особливо прикра для тих, хто прагнув переоблаштування світу 
руками селянина. Значно реалістичнішою видавалася історія 
із пагорбом, описана у «Кайдашевій сім’ї» Івана Нечуя-Левиць-
кого, коли кожен селянин був готовий радше щоліта ламати 
воза, аніж витратити власний час та сили і вирівняти небез-
печну ділянку задля загальної користі. Освічені автори вислов-
лювали сум із приводу того, що ідеали соціальної рівності та 
взаємодопомоги, пропаговані захопленою соціалістичною ідео-
логією українською інтелігенцією, видавалися селянину цілком 
чужими. За словами Михайла Драгоманова, «на сором природі 
людської, до самих останніх часів свідомих демократів було 
більше з панів, ніж з мужиків» 379. Останні радше уявляли собі 
ідеальний устрій життя за формулою: ось розбагатію та най-
мита найму.

Інтелігенція визнавала, що селянство було неспроможне 
на свідомий протест і відстоювання своїх прав, а лише на 
спонтанні сплески обурення, нерідко викликані зрозумілими 
лише селянам і дріб’язковими з точки зору освіченої людини 
причинами. Звертали увагу й на нерозуміння селянами дже-
рел утисків та справжньої природи соціальних кривд, у яких 
селяни винуватили найближче начальство, як максимум — 
панів 380.

Подібним чином захоплення шляхетними фігурами бунтарів 
з народу, якими так багата українська народницька література, 
поєднувалося із розумінням, що у справжньому селі подібні 
постаті є рідкістю. Записи і розпитування свідчили, що селяни 
воліли радше висловлювати своє невдоволення анонімним за-
вданням майнової шкоди, наприклад, підпалом: «От усадьбу 
Мяклашевського і спалено. Та що його і робити, як не палити? 
Хиба ти його іншим побитом що вдієш?» 381.

379 Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну…С. 175.
380 Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи… С. 112.
381 Драгоманов М. Життя по селах // Громада. 1882. № 5. С. 189.
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Своєрідним зворотним боком індивідуалізму спостерігачі 
називали властиву селянину цілковиту байдужість до чужого 
становища і майна. Численні автори відзначали, що селянин — 
це найбільш безжальний власник: готовий за своє битися до 
останнього, чужого майна він натомість не поважає, не гребу-
ватиме і крадіжками та використанням чужого майна при на-
годі 382. Етнографічні записи свідчать: селяни часто припускали, 
що лише дурний не скористається нагодою поживитися чужим 
коштом, і вірили, що «з краденого швидше заведеш, ніж з ку-
пованого» 383.

Проте чи не найдужче освічених людей вражала жорстокість 
селянського світу. На відміну від белетристичного села, тут 
часто годі шукати високих почуттів, альтруїзму та милосердя, 
які просто не приживаються у скрутних умовах. Не могла не 
привернути увагу грубість та суворість родинних стосунків на 
селі: тотальне панування насильства, де чоловік бив жінку, вони 
разом — дітей, а інколи і старих батьків, де небажану дитину 
чи тяжко хворого просто припиняли годувати, а людину оці-
нювали передусім з точки зору її господарської корисності. Для 
прикладу, етнографічний опис ставлення на селі до літньої 
жінки дослідника народного побуту Полтавщини Василя Ми-
лорадовича фіксував:

Но чаще советами ее пренебрегают: «Забувайте, мамо, старый за-

кон (обычай) и не нагадуйте про старыну; тепер ии не прыймають. 

Як йе кусок хлиба, то йижте, мамо, тышком». Тем не менее бабой 

382 Недбале ставлення до чужого майна поширювалося і на спільну влас-
ність, коли селяни часто не гребували використовувати те, що належить ба-
гатьом, передусім заради власних інтересів. Коли Є. Чикаленко запропонував 
селянам села Кононівки створити позичково-ощадну касу, то був здивований 
селянською реакцією: «На моє диво, селяни відповіли, що у них не набереть-
ся 20 душ таких, що їх можна було припустити до чужих грошей, бо у них 
і громадські гроші раз-у-раз розкрадають». Див.: Чикаленко Є. Х. Зібрання 
творів. У 7ми томах. Т. 1. Спогади… С. 206.

383 Гринченко Б. С. Из уст народа. Малорусские разсказы, сказки и пр. Чер-
нигов, 1901. С. 40.

дорожат больше в семье, чем дидом, потому что она полезнее 

в хозяйстве. 384

Хоча опис чи аналіз подібних явищ нечасто потрапляв у то-
гочасні етнографічні розвідки, ними рясніє художня література 
та публіцистика другої половини ХІХ століття 385. Страшні за-
мальовки практики родинних стосунків мабуть найвідоміші 
з хрестоматійних «Кайдашевої сім’ї» та низки оповідь про бабів 
Параску і Палажку Івана Нечуя-Левицького.

Амбівалентність, яка неодмінно виринала при намаганні 
дати загальний опис представника селянського світу, чи не 
найяскравіше виявилася у зображенні сільської жінки. Якщо 
мистецька традиція першої половини ХІХ століття переваж-
но малювала її в образі «сільської мадонни», із захопленням 
її природною грацією, вишуканістю, замріяністю та поетич-
ністю почуттів (Микола Костомаров у літературному огляді 
1843 року доводив, що Маруся із твору Григорія Квітки-
Основ’яненко — не вигадка белетристів, а цілком можлива 
в україн ському селі постать 386), то з другої половини ХІХ століття 

384 Милорадович В. П. Жытье-бытье лубенского крестьянина // Українці: на-
родні вірування, повір’я, демонологія. К., 1991. С. 310. Про подібне ставлення до 
хворого у російській селянській родині писав, наприклад, александр Енгель-
гардт, занотувавши, як родичі-селяни розповідали про померлу молодицю: 
«Уж умерла бы осенью, а то целую зиму расход, а к весне, когда девка могла бы 
работать, умерла». Див.: Энгельгардт а. Н. Из деревни: двенадцать писем… С. 81.

385 Сцени, подібні до зображеної в оповіданні «Лихий попутав» івана Не-
чуя-Левицького, коли дядина шкодує важко хворій племінниці хліба і зре-
штою виганяє її, безпомічну, із немовлям із хати, нерідкі для народницької 
белетристики. Див.: Мирний П. Лихий попутав // Мирний П. Твори в двох 
томах. К., 1985. Т. 1. С. 43–44.). аналогічні спостереження були дуже поши-
рені у східноєвропейській літературі про селянство кінця ХіХ століття. Для 
прикладу, можна згадати вражаюче оповідання польського письменника 
Владислава реймонта «Смерть»: дорослі діти, не бажаючи утримувати старо-
го батька, змушують його поневірятися між їхніми хатами, доки зрештою 
одна з доньок не зачинила його у холодну пору року вмирати в хліву за те, 
що він відписав землю не їй, а сестрі.

386 Костомаров Н. Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке 
// Костомаров М. Слов’янська міфологія. К., 1994. С. 288.



158 Тетяна Портнова. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції… 159РОЗДІЛ 4. У пошуках «душі народу»:  проблема народного характеру…

вибір її ролей стає ширшим та до них потрапляють і доволі 
несимпатичні.

Зміну образів спричиняє загальна зміна ідейних пріоритетів: 
замість тендітних привабливих селянок Квітки і Марка Вовчка 
з’явилася виснажена працею жінка, замість страждань від по-
чуттів — страждання від соціального ладу та тяжких умов 
праці, які, за спостереженнями Сергія Подолинського, лікаря 
за фахом, після 30–35 років позбавляли здоров’я майже кож-
ну селянку 387. Поруч із продовженням піднесення моральних 
чеснот селянки, особливо у сфері кохання і родинних стосун-
ків 388, у белетристиці та етнографічних описах виринають й під-
креслено реалістичні замальовки. Прикладом можуть бути такі 
спостережень за мораллю спролетаризованої сільської молоді:

Таку дівку, яка звикла ходити по буряках, ніяким чином вдома не 

вдержиш. Коли їй кажуть, що там вона менше заробить, ніж вдо-

ма, мусить спати під дощем і на холоді, що робота важка, а харчі 

не гарні, на все це нерідко почуєш відповідь, що їй те байдуже, бо 

на буряках музика грає і вона спить, з ким хоче 389.

Головною причиною негативних характеристик селян ста-
вала їх невідповідність інтелігентським очікуванням. Через 
опис небажаних рис селянина чи не найповніше можна про-
стежити уявлення освічених людей про те, яким, на їхню 
думку, справжньому селянину слід бути або бажано стати — 
і яким він ще не був. Опис за подібною формулою підлеглих 
класів елітами або групами, які претендують на роль еліт, 
вочевидь, є типовою практикою, але для народницької ідео-
логії кінцева мета — сформувати селянство за своїм бажаним 
зразком — була особливо важливою. Ідеал селянина, який 

387 Злупко С. М. Сергій Подолинський — вчений, мислитель, революціонер. 
Львів, 1990. С. 58.

388 Манжура И. Украинская гетера // Киевская старина. 1883. № 1. С. 217; 
Ст. фон-Нос // Киевская старина. 1882. № 2. С. 427.

389 Подолинський С. Пошесті та інші хвороби в Україні // Подолинський С. 
Вибрані твори. Упоряд. р. Сербин. Монреаль, 1990. С. 112.

проступає через негативні характеристики, це вправний ро-
зумний господар, який цікавиться освітою, уникає шинків та 
шанує власну культуру. І кризу народницьких ідей зрештою 
прискорило усвідомлення того факту, як непросто прищепити 
селянству загалом невластиві йому цінності і звички — раці-
ональність, тверезість, економічний прагматизм, соціальну 
активність тощо.

Описи внутрішнього світу селянина від початку відзначали-
ся двоїстістю, і з наближенням кінця століття ставали дедалі 
похмурішими. Відсоток компліментарних рис, на 60-і роки 
ХІХ століття доволі високий, помітно меншав. Зрештою у тек-
стах межі ХІХ — початку ХХ століття колективний портрет 
селянства виглядав непривабливо. Це передусім представник 
нещасної і темної маси, жертви злиднів і неуцтва. У збірці 
сільських оповідань «Наші люди на селі» Грицька Григоренка 
(псевдонім Олександри Судовщикової-Косач), що вийшли на-
прикінці 90-х років ХІХ століття та дістали славу вразливо 
реалістичних та українською критикою дорівнювалися за ідей-
ним наповненням до чехівських «Мужиков», вказувалося: 
«Живуть більше того, що нещасні, ніж щасливі, живуть люде 
на селі й не питають: нащо, для чого? Та що ж питати? Так бог 
дав: та й вже!» 390. Найстрашнішим передчуттям українського 
народництва, вголос не озвученим, стало розуміння, що народ 
так само недосконалий, а, можливо, й гірший за своїх освічених 
симпатиків.

Утім, розвінчання кумира не сталося. Діячі українського руху 
не могли не відчувати певного когнітивного дисонансу, пишучи 
та читаючи про селянина ідеального, яким він має бути і міг 

390 Григоренко Г. Хівря язиката // Григоренко Г. [Судовщикова-Косач О.] 
Вибрані твори. К., 1959. С. 109. Утім, не кожен був готовий наважитися при-
йняти таке заперечення ідеалу. Оцінюючи збірку «Наші люди на селі», Борис 
Грінченко, сам автор реалістичних сільських описів, заперечував запропо-
нований у ній спосіб писання про селянство: «Все там погане, всі люди по-
гані, то коли хочеш змалювати селян, намалюй поганих людей, то й будуть 
тобі селяни». Цит. за: Жук Н. Грицько Григоренко // Григоренко Г. Вибрані 
твори. К., 1959. С. 11.
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би стати, і реального, яким він є. Нерідко звеличення народу 
вживалося в одному наративі із доволі критичним ставленням 
до конкретного селянина. Водночас, обізнані з його прикрими 
властивостями, що засвідчують листи і мемуарні нотатки, діячі 
українського руху власним вибором були покликані стати його 
адвокатами. Тому найчастіше їхньою настановою ставало на-
магання підкреслити позитивні риси селянства, негативні ж — 
якщо не спростувати, то пояснити, найчастіше — зовнішніми 
умовами, брудом, який здатен заплямувати навіть золото. 
І йдеться тут, мабуть, не про лицемірство, а про свідомо ви-
роблений дуалізм, звичку не дозволяти реальним якостям 
й учинкам конкретних селян кинути тінь на дбайливо випле-
каний бездоганний образ «народу». Подібний підхід притаман-
ний усім національним ідеологіям минулого і теперішнього: хоч 
селянин із реального життя часто не надавався на еталон на-
ціональних чеснот, ідеалізований селянин був, і надалі є, їх 
головним утіленням.

РОЗДіЛ 5 
Перед викликом змін: пореформене село 

очима української інтелігенції

Усім народницьким за характером ідеологіям від ХІХ до 
кінця ХХ століття притаманна важлива риса, спільна попри 

різний час появи та певні змістовні розбіжності: вони захисні 
за своєю природою. Такі ідеології виникають, коли спільноти 
з великим відсотком селянського населення (що зазвичай ха-
рактеризують як «традиційні» або «відсталі») стикаються із 
викликом трансформації 391.

Період в історії Російської імперії від початку 60-х років 
ХІХ століття в історіографічній традиції розглядається як пере-
ломний етап, вододіл: чи-то між феодалізмом та капіталізмом, 
чи-то між традиційним і модерним суспільствами. Які б термі-
ни не обирали пізніші дослідники, сучасники подій чітко усві-
домлювали, що на їхню долю випало жити в епоху змін, і село 
ці зміни не оминули.

Для українського національного руху, орієнтованого на село, 
питання про особливості реакції селянства на нові виклики 
часу, передусім на «весну капіталізму» в Російській імперії, 
було вкрай важливим. Хоча його активісти, переважно захо-
плені соціалістичними ідеями, і не сформулювали оригінальної 

391 Laclau E. On Populist Reason. London; New-York, 2005. р. 5. Одним з пер-
ших цю важливу думку обґрунтував анджей Валіцький, схарактеризувавши 
російське народництво як першу рефлексію про специфічні риси економіч-
ного і соціального розвитку відсталих аграрних країн, які проходять процес 
модернізації, озираючись на індустріальні капіталістичні держави та порів-
нюючи себе з ними. Див.: Walicki A. Russia // Populism. Its Meanings and National 
Characteristics. / Ed. by G. Ionescu and E. Gellner. London, 1969. P. 91.
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концепції, яка б розтлумачила природу й загальні тенденції 
цієї великої трансформації, описували вони її детально та 
емоційно, у категоріях протистояння «змін» і «традиції». 
Прикметно, що сучасники при описах села відзначали пере-
дусім зміни, тоді як пізніші історики українського селянства, 
описуючи ситуацію ХІХ — початку ХХ століть, акцентували 
передусім консерватизм сільського світу та його опір до но-
вовведень 392.

5.1. «Аж страх погано в отім хорошому селі»: 
оцінки економічної ситуації

Точкою відліку для більшості оцінок економічного стану села 
слугувало 19 лютого 1861 року — акт розкріпачення. Суспіль-
ство було поляризоване у своїх очікуваннях, що відбилося 
у такій характеристиці напередодні реформи:

Одним снилась мрачная картина хаотического брожения страстей 

в младенчествующем народе, лишенном отеческого руководства 

помещиков; другим, напротив, грезилось, что юный народ, 

освобожденный от цепей личной зависимости — существенного 

тормоза к преуспеванию — бодро бросится в догонку за историей, 

опередившей его века на два, и разом достигнет крайнего благо-

получия… 393

392 Михайлюк О. В. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціо-
культурні процеси. Дн-ськ, 2007; Присяжнюк Ю. Українське селянство Над-
дніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ — початку 
ХХ ст. Черкаси, 2007.

393 Не все предсказания сбываются. Где дворовые? Несколько слов о со-
временном положении крестьянского дела в Черниговской губернии  
// Статті, вміщені в першому номері газети «Черниговский листок». ір НБУ. 
Ф. XVII. № 734. арк. 6. автори продовжили цікавим зауваженням: «Пред-
сказания пессимистов не сбылись — мрачная картина не состоялась. Но не 
сбылись и предчувствия оптимистов — народ не стал шагать вперед через 
века, просто занялся своим крестьянским делом, по поговорке — тише едешь, 
дальше будешь, вовсе не заботясь о том, как это ужасно компрометирует его 
непочатые, юные силы…».

Прибічники українського руху належали до другої групи. 
Свобода сприймалася як запорука розвитку внутрішнього по-
тенціалу народу, досі штучно стриманого, але тепер здатного 
творити справжні дива. Павло Житецький, пригадуючи споді-
вання освіченого загалу початку 60-х років ХІХ століття, писав: 
«Нам почувалось, що перше проміннє свободи освітить нам 
народню душу з такої сторони, з якої ми ніколи не бачили її, 
що вийдуть з самого народу великі сили, котрі стануть поруч 
з нами для великої праці на українській ниві» 394.

Втім, вже дуже скоро великі надії, що сам факт особистого 
звільнення селянина стане гарантією його подальшого безбід-
ного й просвіченого життя, самими їхніми прибічниками були 
визнані за наївні. Окрім зауваженого багатьма спостерігачами 
різкого збільшення кількості шлюбів на селі як своєрідного 
прояву нової волі 395, у перші роки після реформи селяни в осно-
вній масі були розгублені новою ситуацією та не готові керу-
вати власною долею.

На запитання, чому звільнення не принесло сподіваних змін 
на краще або, принаймні, принесло їх в значно меншому об-
сязі, ніж очікувалося, представники українського руху відпо-
відали подібно до більшості критиків реформи: причина не так 
у психологічній неготовності селянина жити за нових обставин, 
як в економічних умовах самого звільнення. Реформа селяни-
на скривдила, не забезпечивши економічними підставами для 
повноцінного життя, адже «за свое вековое рабство крестьянин 
должен уплатить по 9 р[ублів] з души в год» 396, а радість наївних 

394 Житецький П. Г. Промова на Шевченкових роковинах (З його посмерт-
них паперів) // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. 1913. Т. XVII. 
С. 178.

395 За тогочасною характеристикою, «Крестьяне с необыкновенным рве-
нием пользуются новым совим правом — вступать в брак без разрешения 
помещика». Див, напр..: Дараган М.Н. После поездки на юг // Основа. 1861. 
№ 10. С. 121.

396 андрущенко Є. Лист до і. андрущенка від 20 липня 1862 р. // Шеве-
лів Б. Чернігівська українська громада 1860 рр. за неопублікованими папе-
рами і. андрущенка та С. Носа // ір НБУ. Ф. і. Спр. 18452. арк. 68.
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селян їхній же скептичний односелець легко нищив коментарем: 
«Воля! Добра воля! Є чому радіти!...А їстимемо що? Дурні!» 397.

Тезу про ілюзорність здобутої селянством волі українські 
публіцисти та белетристи зазвичай ілюстрували, цитуючи відпо-
віді селян на сакраментальне питання: коли жити було краще — 
за панів чи на волі? Поруч із розпачливими: «Всі в один голос 
кажуть, що тепер життя гірше колишнього; тим тільки і краще, 
тепер не б’ють. За те колись хоч і били, так їсти було що, а тепер 
іноді і їсти нічого» 398 більш типовою була розважливо-меркан-
тильна позиція: «Воно бачите, одповів москаль: як який пан; як 
добрий, то воно, звісно, лучше було служити одному панові, ніж 
усім чиновникам і впять тому ж таки панові» 399; або: «Та воно, 
бачте, тепер і краще, що ніхто над шиєю не стоїть, та тоді було 
краще... подушне, земське, рекрутське — і все дай» 400.

Важливо, що хоча в подальшому податковий тиск на селян-
ство не зменшився, зі зміною поколінь подібна відповідь вже 
стає неможливою. Молодше покоління селян, чиє дитинство 
припало на 60-і роки ХІХ століття або народжене після рефор-
ми, вже мало уявлення про власні права. Про кріпацтво воно 
згадуватиме з ненавистю, а розповідь якогось старенького діда 
про те «гарне життя за панщини» сприйматиме, як балачки 
того типу переконаного кріпака, що вже відмирав 401.

Невизначені очікування перших років після реформи у 1870-х 
поступилися однозначно негативним описам сільської соціально-
економічної ситуації. Відтоді українські публіцисти і белетристи 

397 Кониський О. Наймичка // Кониський О. Оповідання. Повість. Поетич-
ні твори. К., 1990. С. 67.

398 Драгоманов М. Життя по селах // Громада. 1882. № 5. С. 79.
399 Драгоманов М. Життя по селах // Громада. 1882. № 5. С. 64.
400 Мирний П. Подоріжжя од Полтави до Гадячого // Мирний П. Твори 

в 5-ти томах. Т. 2. К., 1954. С. 17.
401 Прикладом таких розповідей може бути історія про те, що коли бу-

дували церкву (а було це 1804 року) «пан Бахтіяр викотив цілу кухву горілки, 
і пили її всі горщатками». Див.: Новицький М. 1905 рік на українському селі. 
Спогади. Харків, 1931. С. 6.

вважали своїм безпосереднім обов’язком привернути увагу 
освічених людей до економічного становища села, точніше, до 
тієї жахливої прірви злиденності і безпорадності, в якій воно 
у пореформений час, на їхню думку, опинилося. Загалом май-
же всі описи становища селянства зрештою зводилися до 
Шевченкового «аж страх погано в отім хорошому селі» 402.

Замітка у «Київському телеграфі» за 1875 рік може правити 
зразком типового коментаря освіченої людини, яка прагне 
в кількох реченнях розповісти про село:

Простолюдин наш, как и всегда бедствует … Помощи ни откуда. 

Ветеринара нет. Земская управа ни о чем не заботится… Народное 

образование и медицина в нашем уезде в жалком состоянии. Во-

обще, куда не посмотрите — всюду картина народного бедствия; 

его горе, его беспомощность резко вырисовываются пред вами 

и громко заявляет требование на лучшее положение дела… 403

Згадки про незначні позитивні зрушення цілковито розчи-
няються у розлогій панорамі «народного страждання», що зай-
вий раз мусила нагадати інтелігенту про його моральний 
обов’язок перед селянином. Показово, що представники груп, 
традиційно ідентифікованих як консервативні, натомість час-
тіше писали про елементи поступового господарського поступу 
в успішних селянських господарствах та покращення стандар-
тів селянського життя 404.

402 Олександр русов, критикуючи сентиментальну традицію зображення 
сільського життя, писав на початку ХХ ст.: «Поїдьте запевнитися про це у яку-
небудь хату, та не тоді коли солов’ї співають, а в січні або лютому, поживіть в ній 
днів зо два, і Ви самі запитаєте: Чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило?». 
Див.: русов О. О. Про Вкраїну і український народ // ір НБУ. Ф. 159. Спр. 2. арк. 19.

403 Миргородец Миргород // Киевский телеграф. 1874. 25 жовтня. С. 3.
404 Ці сюжети починають привертати увагу і української історіографії. 

Пор. тезу Омеляна Пріцака про те, що українське село ХіХ століття «не об-
межувалося до “садка вишневого коло хати” та долею забитих “іванів без 
долі” та Катерин, які ждали бездільно, плачучи, на українофільських месіїв». 
Див.: Пріцак О. У століття народин М. Грушевського // Україна модерна. 2007. 
№ 12. С. 179.
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Власне, аналіз економічних реалій пореформеної доби оста-
точно закріпив уявлення про селян як людей безпорадних без 
зовнішньої опіки. Спостереження за економічною скрутою на 
селі розширило і звичний синонімічний ряд: до традиційного 
«український», тобто «селянський», додалося: «український, 
тобто злиденний» 405. Ближче до кінця ХІХ століття подібні спо-
стереження починають підкріплювати не лише особистими 
спостереженнями, а офіційними статистичними даними 406.

Бідність селянського життя стала провідною темою і худож-
ньої літератури. У збірці творів майже кожного українського 
поета другої половини ХІХ століття знайдеться принаймні 
кілька проникливих тужливих поезій, що мусили нагадати тим, 
хто сам живе безбідно, про животіння селян, на зразок рядків 
Олександра Кониського: «Ніч зоряна... блідий місяць... / со-
ловей співає, / мати в хаті голодного / сина присипляє...» 407 або: 
«В ярмі скорбот, нужди, неволі / Важке він тягне «житіє» / 
І, затаївши в серце болі, / Не нарікаючи на долю, / Оре він 
поле не своє...» 408 Оформилася тема протиставлення безмежно 
родючої землі народові, що голодує на ній; образ людей, що 
вирощують хліб, але самі мусять виживати без хліба. Пробле-
ма голоду та матеріальних нестатків стає наскрізною для укра-
їнської публіцистики та літератури 409.

405 Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. 
К., 1997. С. 40.

406 Напр., характеристика Михайла Драгоманова: «Недавно доказано було 
цифрами, що гроші, котрі ще хлібороби мають у росії за хліб, як він де уро-
дить, дістають вони лишень через те, що сами не доїдають того, що потрібно 
людині і що їдять люди в найгірше впорядкованих державах Європи, окрім 
Галичини». Див.: Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну // Б. Грін-
ченко — М. Драгоманов Діалоги про українську національну справу. К., 1994. 
С. 203.

407 Кониський О. Я. До Миколи Лисенка // Кониський О. Я. Оповідання. 
Повість. Поетичні твори. К., 1990. С. 532.

408 Кониський О. Я. ратай // Там само… С. 540.
409 Єфремов С. Без хліба. Проблема голоду в українському письменстві  

// Єфремов С. Літературнокритичні статті. К., 1993. С. 294–313.

Уже давно було зауважено, що сприйняття економічної си-
туації на селі українськими авторами можна звести до кількох 
ключових ідей: практики оцінювати її у категоріях «моральної 
економіки», «економічного романтизму» (відданості утопічним 
соціальним та економічним проектам) та, як наслідок, виразної 
антикапіталістичної спрямованості.

У другій половині ХІХ століття у Російській імперії по-
ширюється розуміння, що країна вступає на той самий шлях — 
індустріалізації, панування капіталу та відповідно супутніх 
їм соціальних лих — який Західна Європа вже пройшла. 
Ставлення представників соціальної еліти та освічених про-
шарків до цього факту коливалося у дуже широкому спектрі 
від сприйняття капіталізації як абсолютного зла до бачення 
її як своєрідного шансу для країни. На відміну від російсько-
го народництва, українська думка була далека від амбітних 
планів розшукати спосіб оминути стадію капіталізму, пере-
творивши селянські архаїчні колективістські інституції у роз-
винені соціалістичні. Проте антипатії до капіталізму, ідеалізо-
ване бачення докапіталістичних економіки і соціальних 
відносин, та бажання зберегти останні були їй так само 
притаманні.

Своїм уявленням про лиху стадію первісного нагромаджен-
ня капіталу та пролетаризації діячі українського руху безпо-
середньо завдячували впливу ідей Карла Маркса, чий «Капітал» 
був виданий російською 1872 року (відома образна характерис-
тика, дана Павлом Житецьким щодо початку 70-х років ХІХ сто-
ліття, що «українці в одній кишені носять писання батька Та-
раса, а в другій — писання Маркса» 410) та російського 
радикального народництва (передусім Васілія Берві-Флеров-
ського «Положение рабочего класса в России» 1869 року). 
Приводом для додаткових турбот ставало і розуміння, що, за 
пізнішою влучною характеристикою Петра Струве, у Російській 

410 Цит. за: Копержинський К. Громадсько-політична тактика М. Драго-
манова в 60-і і в першій половині 70-х років // Україна. 1930. Кн. 40 (березень—
квітень). С. 39.
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імперії «капитализм разговаривает и будет разговаривать не по-
малорусски, а по-русски»411, тобто руйнує не лише традиційні 
економічні основи українського села, а і його основи національні.

5.2. селяни добрі та злі: 
питання соціальної стратифікації села

Поширеною формулою опису становища пореформеного 
села в українській суспільній думці стала формула «нової гіршої 
неволі», коли, звільнившись із тенет особистої несвободи, се-
лянство потрапило у тенета ще безжальнішої залежності — 
економічної.

Своєрідну загальну характеристику нового ладу на селі за-
пропонував Панас Мирний в оповіданні з промовистою назвою 
«Лихо давнє й сьогочасне» (1897). Протиставляючи старі крі-
пацькі часи новим, автор доходить висновку про гіршість й не-
людяність останніх:

...кажеш, що пам’ятаєш давнє лихо?.. Правда, що й то лихо було — 

тяжке лихо, що нас до землі гнуло, над нами знущалося, за людей 

нас не лічило. А проте те давнє лихо не різнило людей, не роз-

водило їх в різні сторони, не примушувало забувати своїх, навча-

ло держатися купи. А тепер яке лихо настало?... Ох! Сьогочасне 

лихо і є справжнє лихо! 412

Особливо сумували українські автори з приводу розпаду 
селянської згуртованості, коли у пореформеному селі кожен 
лишився наодинці перед викликом часу і керувався принципом 
«рятуйся хто може»:

Все пішло врозтіч. Все стало одно проти одного, як ворог кревний... 

Кожний так і стереже другого, якби насісти, обаранити, одняти. 

411 Струве П. Общерусская культура и украинский партикуляризм. Ответ 
Украинцу // Русская мысль. 1912. № 1. С. 72.

412 Мирний П. Лихо давнє й сьогочасне // Мирний П. Твори в 2х томах. 
Т. 2. К., 1985. С. 52.

Не розберешся у такій сутанині, хто свій, хто чужий. Всі чужі, 

кожен сам по собі! 413.

Нові небачено скрутні часи вмить зруйнували споконвічно 
властиву (або принаймні приписувану) селу практику взаємо-
допомоги, що, як виявилося, трималася радше зовнішнім об-
межувальним фактором 414. У романі Панаса Мирного «Повія» 
один з героїв стисло сформулював істотну відмінність поре-
форменого часу від часів кріпацтва: «Тоді тільки шкури стере-
гли, а тепер — кишені. Он у чім діло» 415. Спостерігачі мусили 

413 Мирний П. Повія. Роман з народного життя. К., 1987. С. 285.
414 Поширене в українофільських колах уявлення про споконвічний ін-

дивідуалізм українського селянства та про особливу, відмінну від російсько-
го «мира», демократичну природу громади не заважало одночасному захо-
пленню соціалістичною ідеєю громадського побуту й землекористування. 
Утім, українські дописувачі були змушені констатувати, що принципової 
відмінності в динаміці змін між російським і українським селом немає — 
гуртом працювати практично ніхто не хотів. Помітним стає повний тріумф 
«малої родини». Чим би самі селяни не пояснювали зацікавленим приїж-
джим тенденцію до розпаду великих родинних господарств — руйнівним 
впливом жіночих сварок, «баловством», занепадом моральності («прежде 
честнейшим народ був, а тепер народ став спесивый, неуважительный», «по-
псив народ, не то що браття, а й сыны с батьком диляться»), економічною 
нерівністю чи скасуванням зовнішнього контролю, сам факт подібних поділів 
оцінювався освіченими спостерігачами переважно негативно. Див.: П. Е. 
[Ефименко П. Е.] К истории семейных разделов // Киевская старина. 1883. 
Т. 14. № 3. C. 595. На превеликий жаль народолюбців, у перші ж порефор-
мені роки, попри очевидну економічну користь, як в російському, так і в укра-
їнському селі починають зникати різноманітні спільні общинні роботи. із 
прикрістю відзначали і зникнення поширеного раніше звичаю гуртової до-
помоги у сільськогосподарських справах. Михайло Драгоманов, підсумову-
ючи зміст дописів до «Громади» 1882 року про сільськогосподарську коопе-
рацію, занотував: «Тепер вже того немає. Кожний робить сам по собі, кожний 
дума: «моя хата з краю — я нічого не знаю»; спілка хоч і буває коли, то хиба 
тільки між поміщиками, щоб лучше притіснити людей. Ми не бачимо гро-
мадської спілки навіть у таких ділах, як наймання випасу і пастухів для гро-
мадської скотини... замість того, щоб стояти одному за другого цілою грома-
дою, бачимо тільки, як люде одне одного гублять, того більше, дивляться, як 
би свого ж брата обдурити і обібрати». Див.: Драгоманов М. Життя по селах 
// Громада. 1882. № 5. С. 168.

415 Мирний Панас Повія… С. 286.



170 Тетяна Портнова. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції… 171РОЗДІЛ 5. Перед викликом змін: пореформене село…

констатувати, що селянство, відносно згуртоване випробуван-
ням неволею, випробування грошима не витримало.

Після включення селян до ринкових відносин традиційна 
соціальна рівновага на селі, й раніше доволі умовна, була по-
рушена. 70–80-і роки ХІХ століття стали часом його економіч-
ної поляризації. Якщо раніше землеробська праця відносно 
зрівнювала селян, то доступ на село неземлеробського заробіт-
ку, що значно перевищував здобуте найтяжчою працею на 
землі, став випробуванням для одних та шансом для інших. До 
такої помітно диференційованої селянської спільноти вже ста-
ло проблематично застосувати загальний термін «народ».

На сприйняття селянства освіченими людьми серйозно впли-
нуло специфічне розуміння належних селянину майнових 
статків. Як влучно відзначив Янні Коцоніс, для багатьох інте-
лектуалів Російської імперії сам вираз «багатий селянин» був 
оксюмороном 416, відповідно до категорії селянства для інтелі-
генції, особливо соціалістичних переконань, потрапляли пере-
важно бідняки. Саме вони були «справжніми селянами», саме 
їм належали співчутлива увага та симпатії українських авторів, 
і саме їм було присвячено багато палкої публіцистики та зво-
рушливих оповідань. Подібне бачення нерідко грало з освіче-
ними людьми злий жарт, оскільки само селянство надзвичайно 
високо цінувало вміння стати заможним господарем 417.

Натомість найконтроверсійнішою фігурою на сільському ланд-
шафті ставав заможний селянин. Ця менш помітна за попередніх 
часів постать особливо турбувала тогочасних освічених людей 
саме тому, що безцеремонно кинула виклик народницьким 

416 Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми. Сельскохозяйственные 
кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914. М., 2006. С. 36.

417 Зокрема, коли під час «ходіння в народ» 1870-х років російські народ-
ники намагалися зображувати з себе не лише селянина, а, як пригадував 
Владімір Дебогорій-Мокрієвич, «само собой разумеется, бедного, так как не 
превращаться же было, в самом деле, в зажиточного кулака». Селяни ж, зо-
крема і незаможні, до таких зайд ставилися особливо недовірливо. Див.: 
Дебогорий-Мокриевич В. Воспоминания. Штутгарт, 1903. С. 152.

уявленням про виняткову моральність селянства та його згурто-
ваність. Заможний селянин став уособленням страшного для на-
родницької думки перетворення: перетворення звичної схеми 
експлуатації селянства поміщицтвом та народу суспільством — на 
експлуатацію селянина своїм же односельцем 418. Обурення самих 
селян з цього приводу зобразив Марко Кропивницький у п’єсі 
«Глитай, або ж павук»: «Це ще гірш настало як за кріпацтва! — 
Може, і гірше. То все ж тоді панові вклонявся, а тепер мусиш 
кланятись постолові! Спершу жиди тільки нас обдирали, а тепер 
вже й хрещені люди почали грабувать! Тепер так стало: у кого 
гроші, той і пан!» 419. Головною підставою засудження сільського 
первісного нагромадження капіталу стало наголошення на спосо-
бах формування великих статків на селі. Відзначалося, що сільське 
збагачення йшло не від хліборобської праці (навіть найтяжча, вона 
багатств не давала), а від занять, спеціально розрахованих на при-
буток та неодмінно спертих на визиск односельців 420.

418 Frierson C. Peasant Icons: Representations of Rural People in the Late Nineteenth 
Century Russia. New York, 1993. р. 139.

419 Кропивницький М. Глитай, або ж павук // Кропивницький М. Вибрані 
твори. К., 1977. С. 203 –204. Пор. з оповіданням, де герой-селянин обурюєть-
ся соціальним піднесенням свого односельця: «Та тепер ще чи не гірш; то, 
було, пан орудує, а тепер такі пявки, як Сластьон... От ви і гадайте, чи не гірш 
отсе, як було за панів... Сластьон став паном! Тьфу!». Див.: Кониський О. 
Козацький ланок (З хроніки одного села на Україні) // Кониський О. Я. Опо-
відання. Повість. Поетичні твори. К., 1990. С. 191.

420 Власне неприйняття подібного типу збагачення діячі українського руху 
зазвичай доповнювали посиланнями на народні уявлення про природу багат-
ства. Так, Олександр Кістяківський у своєму щоденнику несхвальну характе-
ристику Михайла Терещенка як «типа руського кулака, того эксплуататора, 
который умент высасывать соки из народа, и выжав их, в виде крупного куша, 
спешит ничтожную часть их пожертвовать на благотворительные учреждения» 
доповнює переказом легенди про батька підприємця, який буцімто розтор-
гувався в юності із вкраденого карбованця, і додає: «У народа существует ве-
рование, что ворованное — лучшее основание для создания богатства… Мысль 
та, что без хищничества богат не будешь. Народ еще иначе объясняет проис-
хождение иных богатств. Когда кто в деревне разбогатеет, народ начинает го-
ворить, что ему черт гроши носит. Выходит опять, что не продавши черту 
душу, богат не будешь». Цит. за: Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885). 
У 2-х томах. Т. 2 (1880–1885). К., 1995. С. 167.



172 Тетяна Портнова. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції… 173РОЗДІЛ 5. Перед викликом змін: пореформене село…

До лав гнобителів простого селянства в описах інтелігенції 
неодмінно потрапляла й нова сільська влада. Сільський писар 
(головний посередник між селом і світом писемних рекомен-
дацій, а за словами Тараса Шевченка, «первый грабитель бед-
ного мужика, лентяй, пьяница, сосуд всех мерзостей и первый 
развратитель простодушного мужичка, потому что он Святое 
письмо читает» 421), волосний старшина і сільський староста, 
наділені неконтрольованою виконавчою владою, — типова 
тріада сільських лихих людей у кожному народницькому 
романі 422.

Заслуговує на увагу відмінність у розумінні соціальної при-
роди та особливостей поведінки заможного селянства в україн-
ській та російській думці. Більшість російських дописувачів 
були схильні описувати «кулацтво» як породження самої се-
лянської ментальності і побуту. Як зауважив Глєб Успенський: 
«до кулачества, до холодного, бесчеловечного взгляда на чело-
веческие отношения, сельский человек дошел сам, и к сожа-
лению, своим умом, и при этом умом сильным, наблюдательным, 
бесстрашным» 423. Теза, яку одним із перших сформулював 
Александр Енгельгардт, про те, що певною часткою «кулацтва» 
наділений за рідкісним винятком чи не кожний селянин: 
«Каждый мужик в какой-то мере кулак, щука, которая на то 

421 Шевченко Т. Капитанша // Шевченко Т. Повне зібрання творів у 12-ти то-
мах. Т. 3. К., 1991. С. 232.

422 Дописувачі відзначали цілковиту неспроможність селянина, який 
здобув владні повноваження, утриматися від відвертих зловживань, і навіть 
повірити у можливість безкорисливої праці задля чужих інтересів. Як на-
слідок, таку людину характеризували, як записав російський белетрист 
Глєб Успенський, так: «Покуда живет крестьянством — ничего, а как выбрали 
в должность — чистая делается собака». Див.: Успенский Г. И. Крестьянин 
и крестьянский труд // Успенский Г. И. Собрание сочинений в девяти томах. 
М., 1956. Т. 5. С. 25. Як саркастично зауважив один з героїв п’єси Марка Кро-
пивницького «Де зерно, там і полова»: «Та як і не задуріти: з мужиків та 
зразу в пани вскочити?». Див.: Кропивницький Де зерно, там і полова  
// Кропивницький М. Вибрані твори. К., 1977. С. 251.

423 Успенский Г. И. Малые ребята // Успенский Г. И. Собрание сочинений 
в 9и томах. М., 1956. Т. 4. С. 404.

и в море, чтобы карась не дремал» 424, стала загальним місцем 
подальших розмірковувань із цієї теми.

Для українських авторів думка про те, що більшість селян 
за сприятливих обставин готова визискувати іншого, хай і влас-
ного сусіда, видавалася неприйнятною. Якщо в російській 
суспільній думці наприкінці ХІХ століття гостро ставилося 
питання: чи не слід вважати Разуваєва, а не Каратаєва типовим 
селянином, українські автори заможного селянина та пред-
ставника сільської влади із селянського світу виключали. За 
характеристикою Омеляна Пріцака, в системі «народних мас» 
не було місця для українських капіталістів, навіть для вихідців 
з ідеалізованого села. 425 Опис заможного селянства, кшталту 
наведеного у спогадах Євгена Чикаленка: «Багато було просто 
невсипущих господарів... що каторжно працювали день і ніч. 
Такі, засіваючи багато хліба по орендованих землях, добивали-
ся достатків і покупали потім по десятку й більше десятин 
землі і поробилися “куркулями”» 426, виглядають винятковими 
на тлі загального засудження.

Нові реалії сільського життя змусили українську інтелігенцію 
переглянути і сприйняття сільської громади. Громада, ідеалізо-
вана у теоретичних розвідках, на практиці у другій половині 
ХІХ століття постала перед спостерігачами організацією авто-
ритарною, корумпованою та ієрархічною.

Цілковитий контроль заможних односельців над громадськи-
ми рішеннями зображений у численних белетристичних творах 
та записах як українських, так і російських етнографів 427. 

424 Энгельгардт а.Н. Из деревни: двенадцать писем, 1872–1887. М., 1987. 
С. 520.

425 Пріцак О. У столітті уродин Грушевського… С. 180.
426 Чикаленко Є. Х. Зібрання творів у 7ми томах. Т. 1. Спогади. Уривки 

з моїх споминів за 1917 р. К., 2003. С. 130.
427 Сільські общинні владні структури, створені зокрема задля сприяння 

сільському самоврядуванню, на практиці дали волю найсвавільнішим зло-
вживанням сільської верхівки й остаточно підважили ілюзії про сільську 
громаду як ледь не спільноту перших християн. Як зазначалося в огляді 
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Заможне селянство було спроможне ухвалити бажане для себе 
рішення, скориставшись численними важелями тиску на гро-
маду, а сільський загал був роз’єднаний, заляканий та абсолют-
но нездатний до спротиву. Герой оповідання Олександра Ко-
ниського «Козацький ланок» нарікав на змову заможного 
селянства із сільськими посадовими особами:

І нічого йому не вдієш, усі за нього — і волосний, і становий, 

і мировий, і піп, і земці, — усі за нього, а він окульбачив громаду 

та їздить на нас верхи... що товста кишеня в нього, що він лампад-

ки в церкву справляє, так хіба ж то не з людського поту та крові 428.

Багато діячів українського руху мусили із жалем констату-
вати мізерність громадського потенціалу селян, які часто не 
були здатні до елементарної кооперації, а буцімто громадські 
рішення приймали з остраху, байдужості, а часом і просто за 
чарку горілки. Загалом «склонность сельского общества к под-
купу с помощью водки» 429 привертала увагу майже всіх етно-
графів доби. Яскравим прикладом стала реалізація наданого 

1874 року, складеному на підставі свідчень земських губернських комітетів (зо-
крема з українських земель): «Во всех местностях россии можно слышать 
рассказы про саме безобразные самоуправства в крестьянских властях, под-
держивающих более стремление своих страстей, чем чувства справедливости». 
Див.: Обозрение современного сельского хозяйства в России по «достоверным источ-
никам» и предложения к их улучшению / Сост. В. Владимирский. Санкт-
Петербург, 1874. С. 10. Незадоволення освічених спостерігачів викликала не-
здатність більшості селянства опиратися заможним односельцям, і, що 
важливіше, брак бажання це зробити. Кониський у дописі до «Основи» 
1862 року вважав за потрібне занотувати: «Богатырь всегда ростовщик… 
И грустнее всего, что этот гнет, эта власть не возбуждает общего протеста, об-
щего негодования!… Всякий более или менее честный человек (а такие со-
ставляют огромное большинство сельского населения) в душе своей осудит 
богатыря, назовет его грешным, безбожным человеком, но всякий, понимая 
силу денег, преклонится и уступит ему». Див.: Кониский И. Заметки о нашей 
сельской жизни // Основа. 1862. № 9. С. 6.

428 Кониський О. Стельмахи // Кониський О. Оповідання. Повість. Поетич-
ні твори. К., 1990. С. 191.

429 Ефименко П. С. Сборник народных юридических обычаев Архангельской 
губернии. архангельск, 1869. С. 282.

волосному селянському сходу права висилати «порочних лю-
дей» з власного середовища до Сибіру. Як відзначали спосте-
рігачі, доволі часто подібні вироки «были ничем не 
мотивированы» 430 й просто ставали способом зведення особис-
тих рахунків. Трохи міцного напою та нездатність піти проти 
принципу «як люди, так і ми» — і громада була готова за-
твердити рішення про висилку до Сибіру навіть людини, яка 
вступилася за її спільні права 431. Як результат, широко тира-
жована у теоретичних роботах для інтелігенції і пропаган-
дистських текстах для селян народна приказка «Громада — 
великий чоловік» була серйозно підважена наочними 
свідченнями та отримала коротке саркастичне продовження: 
«великий — та дурний».

Американська дослідниця Кеті Фрірсон звернула увагу на 
важливе для російської суспільної думки 80–90-х років ХІХ сто-
ліття стійке протиставлення двох симбіотично залежних соці-
альних партнерів, — куркуля та простого, «сірого» селянина, 
коли владна позиція першого підтримується слабкістю й бід-
ністю другого 432. Подібні міркування були важливими і для 
української думки. Наприкінці ХІХ століття просвітники і ре-
форматори села зіткнулися з фактом, що здолати монополію 
заможної сільської верхівки та сільського начальства у селян-
ському світі вкрай важко, і, що найпарадоксальніше, подібна 

430 Из Переяслава // Киевский телеграф. 1876. № 45. 16 квітня С. 2. Див. по-
дібну характеристику: «Волосной суд вербуется сельскими старостами из 
каких им угодно людей, нередко из пьяных… Самозванцы… завербованные 
старостами… решают такие важне дела как высылка порочних людей в Си-
бирь». Цит. за: Областная хроника // Киевский телеграф. 13 июня 1876. С. 3.

431 Подібна ситуація стала кульмінацією п’єси івана Карпенко-Карого 
«Бурлака», де роздратований герой лише і може дорікнути односельцям 
поступливістю місцевому багатію: «Він вашу кров п’є, а вам дасть чвертку 
горілки, купленої на ваші ж гроші, то ви раді помагать його диявольським 
замірам!» Див.: Карпенко-Карий і. Бурлака // Карпенко-Карий і. [Тобілевич і.] 
Твори у 3х томах. Т. 1: Драматичні твори. К., 1985. С. 60.

432 Frierson C. Peasant Icons: Representations of Rural People in the Late Nineteenth 
Century Russia. р. 158.



176 Тетяна Портнова. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції… 177РОЗДІЛ 5. Перед викликом змін: пореформене село…

монополія підтримувалася самою ж системою сільських сто-
сунків 433. Від того часу одним із мандрівних літературних сю-
жетів у художніх творах про селянське життя стала оповідка 
про шляхетне, проте марне намагання купки селян-ентузіастів 
започаткувати громадсько-корисну для односельців справу 
(споживчий кооператив, школу) чи ініціювати справедливий 
протест, неодмінно зруйновані зусиллями заможної верхівки 
і пасивністю громади («Микола Джеря» Івана Нечуя-Левиць-
кого, «Під тихими вербами» Бориса Грінченка, «Бурлака» Іва-
на Карпенка-Карого, «Fata morgana» Михайла Коцюбинського 
та ін.).

Представники українського руху поділяли поширене пере-
конання, що селянство є безпомічним заручником нових для 
себе економічних умов і не зможе дати раду з руйнівними 
силами капіталізації без зовнішнього цілеспрямованого втру-
чання. Проте позбавлені будь-яких реальних важелів впливу 
на ситуацію та переважно вкрай помірковані у політичних 
симпатіях, чи не єдиними можливими ліками бачили переду-
сім просвіту — вважаючи, що грамотному селянину буде 
легше впоратися з викликами часу 434. Переведення соціально-
економічних проблем села з площини моральної у площину 
політичну відбулося наприкінці ХІХ — на початку ХХ століт-
тя, з появою перших українських політичних партій, готових 
відверто говорити про проблеми перерозподілу соціальних 
благ і питання земельної власності.

433 У описах села чиновників, агрономів, творах ліберальних публіцистів 
часто повторюється думка: селом керує корумпована меншість заможних та 
наділених владою селян, які успішно блокують зовнішні спроби змінити 
ситуацію. За характеристикою Корін Ґавдін, після десятиріч урядових зусиль 
принести лад на село освічені люди у російській імперії переконалися, що 
фактично селом керують самі селяни — причому далеко не найкращі в спіль-
ноті селяни, як на думку освічених цивілізаторів: Gavdin C. Ruling Peasants: 
Village and State in Late Imperial Russia. DeKalb, 2007. P. 3.

434 Така настанова нерідко відвертала від старого українофільства енер-
гійну молодь, яка прагнула активної соціальної праці, і не бажала обмежува-
тися написанням читанок «про вівцю чи корову».

5.3. селянин і цивілізація: проблема взаємодії 
міської і сільської культур

За іронією долі, саме тоді, коли національний рух звернув 
увагу на село та традиційну селянську культуру як джерело 
національних особливостей, ця культура почала зазнавати сер-
йозних перетворень 435. Виклик відносній стабільності та закри-
тості сільського світу кинула раніше маловідома селянину 
«цивілізація», трансльована через місто. Тому одним із ключо-
вих питань для українського руху стала проблема ставлення до 
непростих стосунків сільського і міського.

Риторичне протиставлення міста і села як цивілізації і патрі-
архальної простоти має тривалу історію. Порівняння зіпсованос-
ті мешканців міста й моральності поселян зустрічається вже 
у давньогрецьких і римських текстах, а думка про те, що Бог 
створив село, а людина місто — у писаннях середньовіччя 436. 
Ностальгічний сум за сільськими чеснотами поширився у Західній 
Європі у XVIII столітті, яка раніше за Російську імперію пере-
жила поширення аграрного капіталізму. У ХІХ столітті у багатьох 
сучасників склалося враження, що звичне село ризикує зникну-
ти під тиском індустріалізації та урбанізації. І важливим відкрит-
тям стало розуміння несумісності «справжнього селянства» та 
прогресу: другий невблаганно руйнував цю соціальну групу.

Занепокоєння щодо розпаду селянської культури була важли-
вою проблемою для управлінців та інтелектуалів Російської імпе-
рії другої половини (особливо кінця) ХІХ століття, стурбованих 
проникненням «мікроба модерності» до нижчих суспільних про-
шарків 437. Хіба що підстави для турбот були відмінними — якщо 
адміністраторів більше обходило питання соціального контролю, 

435 Himka J.-P. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in 
the Nineteenth Century. Edmonton, 1988. р. 189.

436 Williams R. The Country and the City. London, 1985. P. 47–54. 
437 Frank S. P. Confronting the Domestic Other: Rural Popular Culture and Its 

Enemies in Fin-de-siécle Russia // Cultures in Flux. LowerClass Values, Practices and 
Resistance in Late Imperial Russia / Ed. by S. P. Frank, M. D. Steinberg. Princeton, 
1994. P. 74.
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то представників національних рухів, що ототожнювали етніч-
но-національне із селянським, непокоїло руйнування підстав 
національної культури.

Протиставлення міського та сільського способів життя склада-
ло важливий елемент української національної ідеології від по-
чатків її оформлення, і у другій половині ХІХ століття у давній 
філософській суперечці про співвідношення «натури» і «культури» 
освічені українці (самі представники другої) продовжували під-
носити й вихваляти першу. Від сентиментальних повістей із про-
стонародного побуту Григорія Квітки-Основ’яненка, де «низьке 
життя» зображується як «ближче до Бога» 438 та кулішевого хуто-
рянства з критикою міських цивілізаційних спокус 439, подальша 
інтелектуальна традиція успадкувала схильність до апологетики 
сільської чистоти та щирості на противагу міській зіпсованості.

У другій половині ХІХ століття, доби поширення та тріумфу 
національних ідей, до старого морального протиставлення села 
і міста в українській думці додалося протиставлення етнічне. 
Особливої гостроти конфлікту між містом (та пов’язаним із ним 
індустріальним світом) і сільським способом життя в українсько-
му варіанті додавав факт етнічної відмінності. Місто — російське, 
єврейське, польське — поставало ворожим українському селу, 
а відповідно українським національним традиціям та національ-
ному духу 440, і міська культура зображувалася як культура, що 

438 Борзенко О. Григорій Квітка-Основ’яненко: правдива недостовірна 
біографія // Збірник Харківського історикофілологічного товариства. Харків, 
1998. Т. VII. С. 67.

439 Хуторянин [Кулиш П.] Листи з хутора // Основа. 1861. № 1. С. 310–318; 
Хуторянин [Кулиш П.] Листи з хутора // Основа. 1861. № 2. С. 227–232. Хуто-
рянин [Кулиш П.] Листи з хутора / П. Куліш // Основа. 1861. № 3. С. 25–32.

440 Подібні міркування властиві багатьом національних рухам Централь-
ної та Східної Європи. Відомим прикладом, що показує гостроту конфлікту 
між індустріальним світом та містом з одного боку, і польським селом з ін-
шого, є романи Владислава реймонта «Обіцяна земля» та «Селяни»: Pomian 
K. The Polish Peasant in Literature and Ideology // The Peasant and the City in 
Eastern Europe. Interpenetrating Structures / Ed. by I. P. Winner and T. G. Winner. 
Cambridge, Mass., 1984. р. 176–177.

не лише деморалізує, а й денаціоналізує. Цю вирішальну і вод-
ночас неоднозначну роль міста підтверджують і сучасні теорії 
націоналізму. Якщо у моноетнічній державі набуття національних 
характеристик стає можливим завдяки розповсюдженню у сіль-
ській місцевості міських звичаїв та організацій: залізниць, шкіл, 
мануфактур, газет, освіченості, книжок національними мовами 441, 
то у випадку поліетнічної держави міський вплив панівної куль-
тури може призводити до акультурації та асиміляції.

Зацікавлені у вивченні народних побуту та звичаїв упродовж 
другої половини ХІХ століття із занепокоєнням спостерігали, 
як мірою збільшення й урізноманітнення контактів міста із се-
лом традиційна селянська культура зазнавала перетворень. 
Аналогічні спостереження були властиві й російській народ-
ницькій думці, яка відзначала дивовижне явище — дотику 
«цивілізації» достатньо, аби за нетривалий час підірвати тра-
дицію, що складалася на селі століттями 442.

Найстрашнішим наслідком міського впливу українські автори 
називали розселянення, спотворення типу «справжнього селя-
нина», тісно пов’язаного із землеробським способом життя. Для 
освічених городян, які захоплено підносили чесноти сільського 
життя, ставало прикрою несподіванкою, що нетривалого досвіду 
неземлеробської праці та легких міських заробітків часто-густо 

441 Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму. К., 1999. С. 62–65.
442 Картину подібного карколомного перетворення російського селянина 

змалював Глєб Успенський: «…Вот перед вами трудолюбивый, деликатный, 
умный, целомудренный крестьянин; но поездил он две зимы легковым из-
возчиком — и уж развратился! Скажите, пожалуйста, какая же тут может 
быть цивилизация — ездить зимой в морозы на облучке и сидя спать в трак-
тирах, опустив голову на стол? а между тем развращается. В две зимы чело-
век «насобачивается» так, что уж делается чужим в родном своем семействе. 
Гордость рождается у него, фанаберия и насмешка; приучается прятать 
деньги от матери, от большака и непременно задумывает делиться. И это 
в лучшем случае, а то просто делается мерзавцем: иной придет из Петербур-
га без копейки, хоть и «при часах», ничего не делает, не работает, а свою же 
родную мать посылает ходить по миру и ждет ее, поглядывая на свои часы...». 
Див.: Успенский Г. И. Крестьянин и крестьянский труд // Успенский Г. И. 
Собрание сочинений в 9ти томах. Т. 5. М., 1956. С. 54.
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було достатньо аби відвернути від бажання бути хліборобом. Ба-
гатьом селянам знайомство з містом уперше відкривало зразки 
іншого — ліпшого, бажанішого життя. І нерідко, за афористичною 
характеристикою Юджена Вебера щодо французьких реалій 
кінця XIX століття, доречною і щодо Російської імперії, селянину 
ставало соромно бути селянином 443. Принадність міського життя: 
гарних харчів та одягу, вільного часу, більшої свободи поведінки 
часто виявлялася сильнішою за «владу землі». Як висловилася 
одна з героїнь роману Панаса Мирного «Повія», яка працювала 
куховаркою в місті, полишивши своє село:

Та в городі тільки й жити! Там вільно, там людно...Там ніхто тебе 

не примічає, ніхто не пиляє, не точить та золить, як тута... Робота 

моя неважка — витоплю піч, зварю їсти, віддаш — і вільна на увесь 

день і на всю ніч... 444

Особливо таврованою у творах симпатиків українського руху 
групою стали так звані «перевертні» 445 — особи, що поверхово 
засвоївши міські звичаї разом із міською, тобто російською, 
мовою, свідомо прагнули якнайрадикальніше позбутися усіх 
ознак власної селянськості. За зневажливою характеристикою 
Бориса Грінченка, перейнявши «через лакеїв та від куховарок» 
те, що здається їм панськими звичаями, а саме «позверхність і, 
звісно, вкупі з нею і такі гарні речі, як розпуста і т. ін.» 446 подіб-
ний колишній селянин вдягав жилета і годинника, назавжди 
віддавав перевагу лакейській праці над хліборобською і на село 

443 Weber E. Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 1870 — 
1914. Stanford, 1976. P. 7. Літературний опис такого сорому можна знайти 
у відомому оповіданні антона Чехова «Мужики», коли колишній лакей, 
змушений повернутися до рідного села після тривалого життя у місті, со-
ромиться перед жінкою та донькою поведінки своїх сільських родичів.

444 Мирний П. Повія… С. 59.
445 Саме поняття дуже активно застосовувалося в українській літературі 

і публіцистиці 80–90-х років ХіХ ст.
446 Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської // Б. Грінченко — М. Дра-

гоманов Діалоги про українську національну справу. К., 1994. С. 38.

вже не повертався. Особливо непокоїв освічених спостерігачів 
той факт, що відсоток подібних людей, що «думали не про те, 
щоб бути хазяїнами, а як би, щоб не бути простими» та «кида-
лися на заробітки в город, а вертались часто неробами препо-
ганими» 447 наприкінці ХІХ століття по селах був доволі високим.

Намагання селянина «перейти на панську лінію» (такий ви-
слів побутував у самому селянському середовищі), яке можна 
було б тлумачити як єдино доступний йому спосіб покращити 
власну долю, співчуття української інтелігенції здебільшого не 
зустрічали. Більшість її представників воліли, аби селянство 
лишилося байдужим до переваг міського життя. Хоча б тому, 
що дивовижна легкість засвоєння селом міських матеріальних 
здобутків та негативних поведінкових практик значно меншою 
мірою супроводжувалася поширенням практик позитивних.

На думку представників українського руху, місто не справ-
ляло бажаного культурного впливу. Селянин, обертаючись лише 
у соціальних низах, зазвичай міських культурних звичаїв навіть 
на помітив — за розтиражованим публіцистичним образом, він 
міг позичити «цивілізаційного лоску» хіба з міських трактирів 448. 
Він віз із міста «пинджаки», цигарки та гумові чоботи, але по-
при знайомство із новими матеріальними благами, продовжував 
вірити у нечисту силу, у «порчу», у «сглаз», як і раніше бив 
свою жінку 449 та боявся лікарів 450.

447  Грінченко Б. Під тихими вербами // Грінченко Б. Твори: в 2-х томах. 
Т. 2. К., 1991. С. 150.

448 Сумцов Н. Ф. Научное изучение колядок и щедривок // Киевская ста-
рина. 1886. Кн. 2. С. 240; Ефименко а. Я. Малорусский язык в народной шко-
ле // Ефименко а. Южная Русь. Очерки, изследования и заметки. Т. 2. Санкт-
Петербург, 1905. С. 213.

449 Сумцов Н. Ф. Научное изучение колядок и щедривок… С. 240.
450 Подібний ефект справляли і відходи селян на роботу на шахти та цу-

крові заводи. Борис Грінченко, автор низки реалістично-похмурих оповідань 
про відходи на шахти, вважав за потрібне відзначити, що нічого не вигадав: 
«Тільки цю «культуру», повну горілчаного духу й цинізму, і приношено 
з шахт, ніяких інших культурних впливів не було». Див.: Грінченко Б. Перед 
широким світом. К., 1907. С. 9.
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Українська думка і зокрема художня література приділила 
мало уваги історіям тогочасного життєвого успіху селян у міс-
ті, значно більше оповідаючи про невдачі. Підкреслювався той 
прикрий факт, що місто ставилося до села по-споживацькому, 
лише зваблюючи обіцянками легшого життя, і натомість без-
жально використовувало дармову робочу силу. Численні опо-
відання і повісті присвячені темі «гіркої селянської долі: 
б’єшся — б’єшся, а городська комерція все переведе» 451.

Найповніше ця тема розкривалася в літературних описах 
долі селянки, що мусила працювати в місті. Тогочасні твори 
підтверджують поширену в сучасній історіографії думку про 
те, що процеси пролетаризації і урбанізації були більш поблаж-
ливими до чоловіків, ніж до жінок. Селянці, яка ризикнула 
шукати щастя в місті, література відводила непринадну роль 
вічної наймички та жертви чоловічого обману, з перспективою 
закінчити життя попідтинням, як це сталося з героїнею роману 
Панаса Мирного «Повія»: «Оце, бач, що зробив город… що за 
дівка була — і здорова, і красива. А запопала у город — ви-
смоктав все з неї, що можна було висмоктати, та й викинув 
каліку у село змерзати...» 452.

Ще однією наскрізною темою описів пореформеного села 
стала тема деморалізації. Спостереження українських авторів 
другої половини ХІХ століття можуть слугувати добрим ілю-
стративним матеріалом для теоретичної моделі, запропонованої 
у дослідженні «Польський селянин у Європі і Америці», згідно 
з якою традиційна селянська спільнота із розвитком інтенсив-
ніших контактів з навколишнім неселянським світом починає 
відчувати прояви соціальної дезорганізації 453. Провідним моти-
вом для освічених людей з 60-х років ХІХ століття стала нос-
тальгія за втраченими сільськими чеснотами. Стурбованість 

451 Мирний П. Повія… С. 350.
452 Там само.
453 Thomas W., Znaniecki F. Chłop polski w Europe i Ameryce. T. 4. Dezorganizacja 

i reorganizacja w Polske. Warszawa, 1976.

падінням народної моральності часто висловлювали вже корес-
понденти «Основи», на сторінках якої можна знайти зауважен-
ня кшталту: «Нравственность нашего народа пала, надо при-
знаться, очень глубоко» 454 або ж «Что же касается народной 
моральности, то она не в очень благополучном состоянии» 455. 
У 70–80-і ро ки ХІХ століття нарікання на деморалізацію села 
поширилися, а з 90-х років ХІХ століття спостерігачі почали 
бачити у сформованому моральному вакуумі пряму соціальну 
загрозу 456.

За нових умов старі механізми сільського громадського 
контролю стали заслабкими, аби підтримати звичні норми по-
ведінки. Проблему зіткнення старих і нових звичаїв яскраво 
відбиває суперечка між селянами — героями повісті Панаса 
Мирного «Повія»: коли перший схвалює м’якість нових звича-
їв, адже крадіїв вже не водять селом із вкраденою річчю, його 
співрозмовник закидає: «Тепер не водять, зате ж і крадіжка 
всьогосвітня», а на коментар, що дівчатам, підозрюваним у втра-
ті цноти, вже не мажуть ворот дьогтем, обурено відповідав: 
«Зате ж і повій тих наплодилось!» 457.

Серед чинників, що особливо згубно діяли на селянський 
етос, спостерігачі називали й освіту, що стала доступна з другої 
половини ХІХ століття пересічному вихідцеві із селянської 
родини. Просвіта, від якої традиційно сподівалися покращення 
життя селянства та його розумового і морального розвитку, 
натомість справляла на сільську молодь доволі неоднозначний 

454 Запара Д. Мысли южнорусса // Основа. 1862. № 9. С. 2.
455 Чубинский П. Из Борисполя // Основа. 1861. № 10. С. 130.
456 Сільські священики, вчителі, земські чиновники найчастіше згадували 

про ширення атеїзму, неповаги молоді до старших та інших авторитетів, 
а також поширенні злочинності, раніше на селі рідкісної. Як приклад, Єв-
ген Чикаленко записав щодо 1900–1903 років у своїх спогадах: «Та не тільки 
розпився наш народ, а й здеморалізувався. Я ще пам’ятаю, що у нас по селах 
хати не замикались, а тільки зачиняли на завертку та підпиралися коромис-
лом на знак, що господарів нема вдома». Див.: Чикаленко Є. Х. Зібрання 
творів. У 7 т. Т. 1. Спогади. Уривки з моїх споминів за 1917 р. К., 2003. С. 224.

457 Мирний П. Повія… С. 285.
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вплив. Поступово у роздумах освічених людей популярнішою 
ставала теза, що за умов скрутного матеріального становища 
та обмеженої соціальної мобільності освіта могла діяти діаме-
трально протилежно, плекаючи почуття незадоволення, за-
здрості й відчуження.

Занепокоєні проблемами селянського неуцтва представники 
освічених груп із радістю відзначали зростання кількості учнів 
у сільських школах пореформеної доби. Втім, більшість із них 
добре розуміли, чому селяни почали віддавати дітей до школи. 
На селі після 1861 року, що потроху включалося в рамки пись-
мових регламентацій, письменність у першу чергу поцінову-
валася меркантильно — як сходинка до сільського кар’єризму 458 
та спосіб «вийти в пани». Як влучно зауважив американський 
дослідник Бен Еклоф, селяни вчилися читати, але не заради 
читання 459, тим більше не заради читання тих книжок, які на-
полегливо, але марно, пропонували народу його просвітники. 
Ставши читачем, селянин переважно не поспішав «приноси-
ти з базару Бєлінського і Гоголя». Типовий коментар про 
користь шкільництва вклав до вуст одного зі своїх героїв-селян 
Іван Карпенко-Карий:

По-моєму, грамота потрібна, щоб вексель або розписку прочитав, 

чи підписать договір; повістку від мирового, окладний лист, кви-

танцію прочитать, щоб, виходить, не общитали, а далі — це дурна 

примха 460.

Результатом здобуття елементарної освіти нерідко ставав роз-
рив зі своїм соціальним середовищем, погорда до «неосвіченого 
мужицтва» і небажання займатися «низькою» сільськогосподар-

458 Познанский Б. Воспоминания из недавнего прошлого (О школе и гра-
мотности в Киевской губернии) // Киевская старина. 1885. № 2. С. 244.

459 Eklof B. Russian Peasant Schools: Officialdom, Village Culture, and Popular 
Pedagogy, 1861–1914. Berkeley; Los Angeles; London, 1986. р. 481.

460 Карпенко-Карий і. розумний і дурень // Карпенко-Карий і. [Тобіле-
вич і.] Твори в 3х томах. Т. 1. К., 1985. С. 151.

ською працею. За характеристикою початку 1860-х років:  
«…грамотность отнимала от сельских занятий рабочие руки, 
ибо грамотне искали занятий, по понятию имим усвоенному 
более благородних, как-то: тяжбы по судам, ябедничество 
и пьянство» 461. Неодмінним другорядним героєм романів із сіль-
ського життя стає парубок, який, здобувши шкільну освіту, 
усіма правдами і неправдами уникає чорної роботи, шукаючи 
легкого хліба, пнеться в паничі та перебирає негативні горо-
дянські звички (наприклад, палить). Із вуст подібного героя 
навіть рідний батько, який марно намагався навести його на 
розум, ризикував наразитися на відповідь: «Авжеж я вам не 
рівня: я з вами свиней не пас... а я вам городити свинюшників 
не буду. Хіба я на те вчився в школі? Мені треба робити по 
мені. Стану десь за писаря або за лакея та й хліб їстиму. Робіть 
вже ви, тату, свинюшники» 462.

Представники українського руху наголошували, що на тлі 
загальноімперського неоднозначного впливу народної освіти 
українське село переживало подвійну трагедію, коли про-
дуктом шкільної освіти ставало покоління, не лише психоло-
гічно, але і мовно відчужене від власних родин. За обуреним 
зауваженням Івана Нечуя-Левицького, російськомовна шко-
ла в україномовному селі готувала «не народ, а якусь збав-
лену череду писарів та панських лакеїв» 463. А Борис Грінченко 
писав:

Народна школа на Вкраїні російській зовсім не дає освічених селян: 

люди, що вчились в ній, або занехають вивчене і нічим не відріз-

няються від невченого мужика, або, гордуючи «мужиками», бать-

ком та матір’ю, стають тими писарями, що одбирають народ — 

461 адрес в комитет грамотности от преподавателей Киевских школ 
// Шевелів Б. Петиції українських громад до Петербурзького комітета гра-
мотності з р. 1862 // За сто літ. 1928. Т. 29. Кн. 3 С. 15.

462 Нечуй-Левицький і. Хмари // Нечуй-Левицький і. Зібрання творів 
у 10ти томах. Т. 2. К., 1956. С. 156.

463 Там само. С. 261.
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таким побитом, московська освіта на Вкраїні російській плодить 

народних експлуататорів 464.

Якщо виходець із селянського середовища, що поставився 
до грамоти прагматично, мав шанси потрапити до лав сільсько-
го начальства, ті нечисленні селяни, які прагнули від освіти 
відповідей на головні життєві запитання або наприклад нама-
галися донести до родичів факт, що земля обертається навколо 
сонця 465, скоріше ризикували стати посміховищем у власній 
родині. Освіченого селянина, який шукає життєвої правди 
згідно прочитаного у книжках, селянська маса була готова без-
жально розчавити, як наприклад сталося з героєм повісті Грін-
ченка «Під тихими вербами», який читав Шевченка та брошу-
ри про Роберта Оуена й прагнув «учитися, щоб знати, як 
запобігти лихові, як зробити, щоб не кривда, а правда правду-
вала» 466.

Додаткового трагізму сприйняттю змін на селі додавало 
враження, що звичний селянський світ зникає просто на очах. 
Етнографії доби позитивізму не бракувало розуміння, що зви-
чаї змінювалися і раніше, а народна культура ніколи не цура-
лася запозичень, але на межі ХІХ—ХХ століть зміни у при-
міських селах скидалися буквально на її злам, невідворотну 
руйнацію. Такими помітними були зміни у традиційних родин-
них і громадських стосунках, системі цінностей селянства, 
одязі, обрядовості, знаряддях праці, що сталися за лічені деся-
тиліття. Зникнення звичних упізнаваних ознак «мальовничої 
та пісенної» України — частий мотив тогочасних описів:

Старинные чудесные песни вытеснены солдатскими или еще хуже — 

фабричными, бабы и девчата, вместо живописних плахт и корсетов, 

464 Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської // Б. Грінченко — М. Дра-
гоманов. Діалоги про українську національну справу. К., 1994. С. 110.

465 Карпенко-Карий і. К. розумний і дурень // Карпенко-Карий і. [Тобі-
левич і.] Твори в 3х томах. Т. 1. К., 1985. С. 164.

466  Грінченко Б. Під тихими вербами… С. 153.

надели уродливо сшитые платья и «польты», мужчины надели по-

ддевки и картуз, вместо белых свит и шапок, а бандуру заменила 

гармония… 467

Втрату традицій представники українського руху сприймали 
в першу чергу як непоправний удар по національній тотожнос-
ті. Вони з прикрістю констатували зникнення окремих ознак 
традиційної української культури на селі. А найнеприємнішим 
для них була добровільність відмови від традиційної культури 
на користь культури міської, недостатність усвідомлення се-
лянством необхідності збереження першої. Селянство, що за-
вдяки власному консерватизмові та повазі до традиції підноси-
лося як споконвічний охоронець старовини, за пару поколінь 
починало від традицій відмовлятися 468. Особливо поступливою 
виявилася молодь, серед якої поруч із змінами, поцінованими 
спостерігачами позитивно — звільненням від забобон, більш 
вільною поведінкою, ширшими уявленнями про світ — було 
виразне прагнення позбутися ознак власної селянськості.

Найбільш помітними були зміни у матеріальній культурі. 
Заміна старовинних строїв позиченими з низької міської моди 
констатувалися як неминуча, але прикра ознака часу, як і по-
ширення на селі міських понять «моди» та «франтівства». Мо-
лодий селянин, обізнаний із міською модою, нерідко вже волів 
ігнорувати традиційне народне вбрання: «Як же ж я, хазяйський 
син, та піду у свиті, щоб мене підняли на глум? Дайте вашого 

467 Трутовский Н. Из воспоминаний о поездках по Малороссии // Киевская 
старина. 1889. № 9. С. 586.

468 Трапляються й стриманіші характеристики змін. Наприклад, пере-
лічивши чинники впливу на селянство (які можна назвати важелями модер-
нізації) — залізниці, військову повинність, чужомовну школу і вплив урядо-
вих інституцій, Панас Мирний підкреслював, що навіть їх сукупна дія не 
може знищити етнічної приналежності: «Повештається чоловік у чужому 
краї, нарядиться у чужу одежу, навчиться навіть і балакати по-чужому, а вер-
нувсь додому — і через півроку його не відрізнити від свого, — де й ділося 
все те принесене чуже добро, воно хіба зосталося як спогади про те, що було 
колись, та минуло». Див.: Мирний П. Полтава // Мирний П. Зібрання творів 
у 7ми томах. Т. 7. К., 1971. С. 281.
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дзигзета або руб серебра на ситцеву рубашку!»469 Новим віян-
ням почало поступатися навіть традиційно більш консерватив-
не жіноче вбрання. Від 1890-х усе більше селянок починають 
носити одяг не шитий вдома з домотканих тканин, а з фабрич-
них тканин 470.

Фіксували українські етнографи і спрощення та скорочення 
святкових ритуалів. Зменшення тривалості свят сприймалася 
не лише як позитивна риса розвитку трудової етики, а й як 
неминучий чинник забуття процедури їх традиційного святку-
вання 471. Аналогічне зауваження стосувалося і найбільш сим-
волічного та видовищного ритуалу — весільного, який на кінець 
ХІХ століття ставав дедалі коротшим і простішим: «раніше 
гуляли тиждень, тепер не більше двох вечорів» 472.

Як украй негативне явище описувалося зникнення тради-
ційних народних танців. Євген Чикаленко ностальгічно згадував 
автентичні народні танки, які він бачив у дитинстві: «…наш 
танець витіснила московська «русская» та «камаринскій», 
з вихилясами та викрутасами задом…Ці танці через солдатчи-
ну широко розійшовшись по Україні як у народі, так і серед 
української інтелігенції, і сходять за український гопак» 473.

Утім, найбільшої гіркоти представникам українського руху 
завдавали втрати у царині народної мови, передусім поступли-
вість високо поцінованої народної поезії міським романсам та 

469 Кропивницький М. Де зерно, там і полова // Кропивницький М. Ви-
брані твори. К., 1977. С. 277.

470 За зауваженням спостерігачів: «Не иметь фабричной «хустки» и носить 
домашнюю «запаску» это тепер такой срам, котрого не потерпит ни одна 
крестьянка». Цит. за: рева И. М. Киевский крестьянин и его хозяйство. К., 1893. 
С. 45.

471 Что сказало население Полтавской губернии о своем старом быте (По све-
дениям местных корреспондентов, собранным в 1896–1898 гг. и разработанным 
к ХІІ Археологическому Сьезду в 1902 г.) / Сост. Л. В. Падалка. Полтава 1905. 
С. 47.

472 Там само. C. 42.
473 Чикаленко Є. Х. Зібрання творів. У 7ми томах. Т. 1. Спогади. Уривки 

з моїх споминів за 1917 р. К., 2003. С. 33.

солдатським пісням. Побоювання щодо можливої загибелі на-
родної поезії почали звучати з початку ХІХ століття, у етногра-
фічних збірках Олексія Павловського 1818 та Платона Лукаше-
вича 1836 років. 474 Проте масовим явищем заміна старовинних 
пісень міськими, солдатськими і фабричними стала у другій 
половині ХІХ століття. Микола Сумцов у 1886 році писав:

Бандуристы перевелись, лирники окончательно переводяться; па-

рубки и дивчата начинают считать пение колядок под окнами 

неприличным, нищенским делом. Думы забыты; колядки и щедрив-

ки вырождаются в тягучие и дряблые духовные стихи; веснянки 

и свадебные песни в легкие, любовные импровизации; наступает 

всеообщее оскудение 475.

Нові форми творчості та пісенні смаки молодих селян, які 
встигли побувати на заробітках поза рідним селом, не відпо-
відали очікуванням діячів українського руху: етнографи часто 
несхвально відзначали, що сільська молодь стала співати  
«…уже не мелодичные украинские песни «про соловейка, зо-
зульку и ясный мисяць», а дуют убийственным жаргоном, 
смесью великоруського с малорусским: У матроса кудри 
вьютца, / А в девчонки слезы льютця. / Эй, горе, горе, не 
беда, / каво люблю тай нема и т. д. …» 476.

Більшість представників українського руху були схильні 
проводити прямі паралелі між занепадом традиційної музики 
і моральним падінням, нарікаючи на деморалізаційний вплив 

474 Грушевский а. Из истории украинской этнографии: Изучение историче
ских песен. К., 1905. С. 1–9.

475 Сумцов Н. Ф. Коломыйки // Киевская старина. 1886. № 4. С. 637.
476 Сумцов Н. Ф. Научное изучение колядок… С. 241. Зауваження івана 

Манжури про пісенний репертуар сільської молоді, висловлене у листі 
1880 року, є доволі типовим для спостерігачів сільського життя у регіонах 
прискореного промислового розвитку: молодь «ввела «Душеньки», «Сашень-
ки и Машеньки», вместо старых красивых, полных бесконечной любви песен, 
а на солдатских просто помешана; «Поле чистое», «Тучи огромные», «Город 
аршаву брато» выводят просто из терпения». Див.: Манжура і. Лист до 
П. В. Шейна. 6.Х.1880 // Манжура і. Твори. К., 1961. С. 382.
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солдатських і міських пісень 477. Фактом, здатним засмутити по-
ціновувача народної творчості, став і стрімкий занепад фаху 
лірників і кобзарів — постатей, що мали б уособлювати на-
родну поетичність і слугувати трансляторами історичної пам’яті. 
За умов, коли відомих кобзарів і лірників можна було перелі-
чити на пальцях однієї руки, репертуар декого з них професій-
ний етнограф був здатний просуфлювати і навіть доповнити 478, 
а «співанє дум вийшло з моди, серед простого народу для них 
не стало слухачів» 479, продовження цієї мистецької традиції 
воліла перебрати на себе інтелігенція. Так само байдужим се-
лянство могло бути і до збереження чистоти народної мови, 
цього «невичерпного резервуару народного духу» за уявлення-
ми людей освічених 480.

Захисна консервативна настанова, неприйняття капіталізму 
та антиурбанізм були важливими компонентами ідеологій ба-
гатьох національних рухів у Центральній та Східній Європі. 
Український не був винятком: за умов, коли традиційна селян-
ська культура сприймалася як основа та втілення національно-
українського, її перетворення під впливом міської іноетнічної 
культури і економічних трансформацій сприймалися представ-
никами українського руху вкрай негативно.

477 Потебня а. аспекты культурной и политической программы Потебни 
в начале шестидесятых годов (три письма к Ивану Беликову) // Потебня О. 
Мова. Національність. Денаціоналізація: Статті і фрагменти. Нью-Йорк, 1992. 
С. 59. Пор. також слова Михайла Драгоманова. що «розпуста городського 
життя — а не добрі його боки… й проходять в українські села між инчим 
і через московські солдатські й фабричні пісні»: Драгоманов М. Нові українські 
пісні про громадські справи (1764–1880). Львів, 2007. С. 197.

478 Горленко В. П. Кобзари и лирники // Киевская старина. 1884. № 1. С. 50.
479 Франко і. Молода Україна. Часть перша. Провідні ідеї та епізоди. Львів, 

1910. С. 64.
480 За свідченнями початку ХХ століття: «…маса населения большею 

частью безучастно относится к утрате форм свого народного языка, не за-
даваясь вопросом, что теряет он вместе с этими формами». Цит. за: Что 
сказало население Полтавской губернии о своем старом быте (По сведениям 
местных корреспондентов, собранным в 1896–1898 гг. и разработанным к ХІІ 
Археол. сьезду в 1902 г. ) / Сост. Л. В. Падалка. Полтава, 1905. С. 44–45.

На думку українських спостерігачів, нерозбірливо підхопле-
ні у місті звичаї, речі та поняття деформували селянське середо-
вище, підриваючи позитивні національні традиції і загрожую-
чи моральним чеснотам. Водночас вони так само були свідомі, 
що для селянина, затисненого лещатами безземелля, податко-
вого тиску і фінансової скрути, проблема щоденного шматка 
хліба є значно нагальнішою, ніж проблема «світу, який ми 
втрачаємо». Із 70-х років ХІХ століття романтичне бачення 
барвистого заможного села, села чорновусих веселих парубків, 
співучих дівчат та дідів, які оповідають про минуле, представ-
лена ще в «Основі», поступається безпросвітним панорамам 
щоденного лиха, а тема сільської бідності і занепаду стає сво-
єрідною часткою українського національного образу.
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Хоча бачення селянства освіченими людьми може спиратися 
на реальні відомості, воно незмінно залишатиметься пе-

редусім соціальною проекцією. І зміни цього бачення відбува-
ються не стільки під впливом поглиблення знань, скільки в ре-
зультаті зміни ієрархії культурних цінностей та ідеологічних 
орієнтацій.

Позитивний образ селянина, який став популярним 
у ХІХ столітті, був продуктом національної ідеології. В укра-
їнському варіанті в його основу було покладено уявлення про 
українців як про «сільську націю» та про селянство як єдино-
го носія національних начал. Подібно до національних рухів 
більшості країн Центральної та Східної Європи, український 
робив наголос на спадкоємності від традиційної селянської 
культури, а своїми символами проголосив народну мову і тра-
диції. Як наслідок, український національний проект був по-
будований на основі культу народу, і це було чи єдиним 
можливим варіантом.

Спосіб зображення селянина мав виняткове значення для 
окреслення перспектив українського руху: значною мірою від-
повідь на питання про те, яким є селянин, визначала відповідь 
на питання, яким є майбутнє українства. Відповідно, бачення 
селянства відбивало не так соціальні реалії, як бажаний образ 
української нації. Тому, хоча розвиток української думки у став-
ленні до селянства слідував загальній динаміці, притаманній 
багатьом національним рухам — від абстрактної романтичної 
ідеалізації селянства до більш реалістичного бачення й пошуку 
«справжнього селянина», постійні заклики відмовитися від 
втішних ілюзій про народ на користь об’єктивного знання 

тривалий час лишалися лише деклараціями. Щодо періоду 
60–80-х років ХІХ століття не дуже спрацьовує загальноприй-
нята формула: романтики ідеалізують селянство, а позитивісти 
його розвінчують. Це був період, коли у суспільній полеміці 
можна водночас спостерігати корозію ідеалізованого образу 
селянина та його подиву гідну стійкість.

Попри усі нагоди бачити разючі відмінності між ідеальни-
ми селянами з полемічних текстів і селянами реальними пред-
ставники українського руху наполегливо підтримували пози-
тивний образ. Те, що селянство символізувало, було важли-
вішим за те, яким воно було. Для українського руху селянство 
було не лише матеріалом для творення національної культури, 
головним героєм літературних творів чи об’єктом просвітниць-
ких зусиль. Воно було головною надією, що її не випадало 
піддавати сумніву.

Поряд із позитивним образом селянства постійно присут-
ньою була інша настанова: необхідність селянина змінити 
(«розбудити», «просвітити»), аби успішно інтегрувати у на-
цію. Українське народництво другої половини ХІХ століття 
було одним з варіантів дуже поширеної в цей час ідеології 
соціального реформізму, до того ж варіантом не дуже ори-
гінальним й доволі поміркованим. Його представники спо-
чатку ідеалізували селянина, а потім захотіли зробити його 
схожим на цей ідеалізований образ. Це був проект перетво-
рення селян на те, чим вони переважно не були: у раціональ-
них людей, успішних господарів і, головне, свідомих українців. 
Цей проект наприкінці ХІХ століття залишався нереалізова-
ним через слабкість руху та відсутність важелів для успіш-
ного вирішення його головних практичних цілей (захисту 
економічних інтересів селян та розвитку їхньої національної 
самосвідомості).

Народництву українського руху судилося скептичне став-
лення як багатьох сучасників, як і наступників через мізерність 
впливу у пропорції до прикладених зусиль і, особливо, виголо-
шених декларацій. Його результати лишилися переважно 
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у сфері риторики. Хоча безпосередньо на самоідентифікацію 
українських селян уявлення освічених людей до початку 
ХХ століття справили незначний вплив, вони сформулювали 
стійкі фігури мислення і масові стереотипи про село, що 
успішно функціонували у ХІХ—ХХ століттях та частково збе-
рігаються і зараз, що вочевидь підтверджує суспільну потребу 
у позитивній міфології, пов’язаній із такою категорією, як 
«народ».
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To Love and To Teach: 
What Ukrainian Intellectuals Thought  

about Peasantry 
in the Second Half of the 19th century

Although the educated people’s ideas about peasants had some 
basis in reality, they were, before all, a social projection — 

a transfer of their own expectations and ideological preferences to 
the world of peasants. 

The peasant’s idealized image, so popular in the 19th century, was 
a product of national ideologies. In the Ukrainian version it was 
rooted in the notion of Ukrainians as “a peasant nation” and peasantry 
as the sole bearer of the true national spirit. Until the early 20th 
century being Ukrainian, in public opinion, was generally the same 
as being a peasant. The tactics of portraying the peasantry, therefore, 
were very important for determining the prospects of thepeasants’ 
movement: an answer to the question who the peasant was determined 
an answer to the question about the Ukrainian nation’s prospects.

The Ukrainian national project was rooted in worship for the 
peasant masses, and that was the only possible option. The Ukrainian 
movement needed an idealized image of the peasantry, and most 
descriptions of rural life reflected not so much the social realities 
as the Ukrainian nation’s desirable image. For instance, any 
description of the Ukrainian national character invariably addressed 
the subject of peasantry, and in the second half of the 19th century 
the array of the peasants’ presumed characteristics was firmly set 
in place: democratic spirit, love for freedom, artistic talents, and 
a sparkling sense of humor.
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So, although the development of the Ukrainian thinking about 
the peasantry in the second half of the 19th century followed 
the common course — a transition from the romantic idealization 
of rural life to a search for “the true peasant” warts and all — 
the peasant’s positive image until the early 20th century remained 
immune to change. It can be argued that a certain ideological 
dualism was at play — one and the same author would write 
unflatteringly about individual peasants in specific situations while 
also purposefully clinging to the myths about the national virtues. 
For the Ukrainian movement the peasants were not only persons 
to be educated or the source of material for creating a national 
culture or key characters in novels. The peasantry was the main 
hope, not to be questioned. 

Prescriptions as to how treat peasants were incorporated into 
many written texts, as well as the unwritten ethical code of the 
community of the educated. Ukrainian intellectuals in the second 
half of the 19th century were guided by the imperative to take 
a liking for peasants (“one should love common people”) and the 
idea of “promoting the well-being of the people” (working for 
the benefit of peasants), which took shape within the national 
ideology. Being an intellectual and Ukrainian patriot in the second 
half of the 19th century meant commitment to help the peasants as 
the true Ukrainians and protect them against disparagement by 
outsiders.

There was also another important imperative existing alongside 
the positive image of rural life: the peasants had to be changed 
(“awakened”, “educated”) in order to be successfully integrated 
into the modern nation. Ukrainian narodnytstvo in the second half 
of the 19th century was one of the versions of the very popular then 
ideology of social reformism, and a very moderate version at that. 
Its proponents at first imagined the ideal peasant and then wanted 
to mold real peasants into this vision. This was a project of shaping 
peasants into what they mostly were not: rational people, successful 
owners and, most importantly, self-conscious Ukrainians. On 
account of the movement’s organizational weakness and external 

limitations in the end of the 19th century this project remained 
largely on paper.

Although the ideas entertained by the educated people in 
the second half of the 19th century had little direct impact on 
the Ukrainian peasants’ self-identification, they shaped up 
the conventional patterns of thinking about the peasantry and 
stereotypical images of rural life which had been very much at 
play in the 20th century and partially survive even today.
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Любить и учить: крестьянство  
в представлениях украинской интеллигенции 

второй половины ХІХ века

Хотя представления образованных людей о крестьянах 
и опирались на определенные реалии, они в первую оче-

редь были социальной проекцией — перенесением на крес-
тьянский мир собственных ожиданий и идеологических пред-
почтений.

Идеализированный образ крестьянина, ставший популярным 
в ХІХ веке, был продуктом национальной идеологии. В укра-
инском варианте в его основу было положено представление 
об украинцах как о «крестьянской нации» и крестьянстве как 
единственном носителе подлинных национальных начал. До 
начала ХХ века практика ставить знак равенства между укра-
инским и крестьянским была общепринятой. Как следствие, 
способы изображения крестьянства были крайне важны для 
определения перспектив украинского движения: ответ на во-
прос, кем является крестьянин, детерминировал ответ на вопрос 
о перспективах украинской нации.

Украинский национальный проект был построен на основе 
культа простого народа, и, видимо, это был единственно 
возможный вариант. Украинское движение нуждалось в идеа-
лизированном образе крестьянства, и большинство описаний 
села отражало не столько социальные реалии, сколько желаемый 
образ украинской нации. Например, при описаниях украинско-
го национального характера неизменно апелировали к крестьян-
ству. Во второй половине XIX века окончательно утвердился 

набор приписываемых ему характеристик: демократизм, свобо-
долюбие, художественные таланты и исключительный юмор.

Поэтому, хотя развитие украинской мысли в отношении 
к крестьянству во второй половине ХІХ века следовало общей 
динамике — переходу от романтической идеализации села 
к поискам «истинного крестьянина» без прикрас — позитивный 
образ крестьянина до начала ХХ века оставался исключитель-
но устойчивым. Можно говорить о существовании своеобраз-
ного идейного дуализма, когда в текстах одного автора 
некомплиментарные наблюдения о конкретных крестьянах 
продолжали сосуществовать с сознательной мифологизацией 
народных достоинств. Для украинского движения крестьянство 
было не только источником материалов для создания нацио-
нальной культуры, главным героем белетристики или объектом 
просвещения. Оно было главной надеждой, которую не следо-
вало ставить под сомнение.

Предписание должного отношения к крестьянству было за-
креплено во многих письменных текстах и неписанном 
этическом кодексе образованного сообщества. Для украинской 
интеллигенции второй половины ХІХ века определяющими 
идеями стали императив симпатии к простому народу («народ 
следует любить») и идеал «служения народному благу» (работы 
в пользу крестьянства), сформированные в рамках националь-
ной идеологии. Быть интеллигентом и украинским патриотом 
во второй половине XIX века означало посвятить себя помощи 
крестьянству как истинному украинскому народу и защищать 
его от пренебрежительной внешней критики.

С позитивным образом села сосуществовала другая значимая 
установка: необходимость крестьянина изменить («разбудить», 
«просветить»), дабы успешно интегрировать в современную 
нацию. Украинское народничество второй половины ХIХ века 
было одним из вариантов распространенной тогда идеологии 
социального реформизма, причем вариантом очень умеренным. 
Его представители сначала идеализировали крестьянина, а за-
тем хотели сделать его похожим на этот идеализированнй 
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образ. Это был проект превращения крестьян в тех, кем они 
преимущественно не были: рациональных людей, успешных 
хозяев и, главное, сознательных украинцев. Из-за организаци-
онной слабости движения и внешних ограничений в конце 
XIX века этот проект остался преимущественно на бумаге.

Хотя непосредственно на самоидентификацию украинских 
крестьян представления образованных людей второй половины 
ХІХ века повлияли мало, эти идеи сформировали устойчивые 
способы мышления о крестьянстве и стереотипные образы 
села, активно функционировавшие в ХХ веке и частично со-
хранившиеся до сегодняшнего дня.
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