
рова представителей официальной и отдельных течений и направлений буржу-
азной историографии, видных прогрессивных ученых, представителей револю-
ционных демократов, широко рассматриваются труды советских историков. , 

Проведенный анализ литературы показывает, что в дореволюционное вре-
мя1 появлялись различные оценки деятельности Н. И. Костомарова, часто поро-
жденные субъективным подходом, что в известной мере искажало понимание 
его роли и места в развитии исторической науки, которые освещены далеко 
неполно. 

Советские ученые (Е. С. Шаблиовский. П. Н. Попов, В. Г. Сарбей и др.) 
считают, что назрела потребность на основе марксистско-ленинских принципов 
дать анализ и оценку большому научному наследию Н. И. Костомарова по 
истории, в частности по истории Украины. Как известно, он обогатил и рас-
ширил источниковедческую базу истории Украины и на ее основе написал ряд 
трудов, сохранивших свое научное значение до наших дней. 

Г. Я- С е р г і є н к о 

.ІСТОРІОГРАФІЯ КИРИЛО-МЕФОДИВСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА 

Минає 125 років з часу утворення й діяльності таємної організа-
ції прогресивних сил України — Кирило-Мефодіївського товари-
ства (1846—1847 pp.), заснованого з участю викладачів та сту-
дентів Київського університету та інших учбових закладів. 
Кирило-мефодіївці належали до визначних послідовників рево-
люційних ідей декабристів, які першими підняли прапор збройної 
боротьби проти царського самодержавства. 

Кирило-Мефодіївське товариство як антикріпосницька орга-
нізація посіла визначні місце у визвольному русі на дворянсько-
му його етапі. Учасників визвольного руху на Україні згуртову-
вав революціонер-демократ і непримиренний борець проти само-
державства й кріпосництва, геніальний йоет Т. Г. Шевченко. 
Діяльність товариства справила значний вплив на дальший роз-
виток визвольних ідей на Україні. 

В. І. Ленін, познайомившись з програмою Кирило-Мефодіїв-
ського товариства, звернув увагу на її революційність, бо това-
риство виступало «за федерацію автономних слов'янських] шта-
тів і республіку... (Шевченко, Куліш, Костомаров») 

Кирило-Мефодіївське товариство виникло у Києві наприкінці 
1845 — на початку 1846 р. його організаторами й засновниками 
були М. І. Гулак, М. І. Костомаров, В. М. Білозерський. До 
товариства незабаром приєднався Т. Г. Шевченко, твори якого 
справляли могутній революційний вплив на прогресивні сили то-

1 Ленинский сборник XXX, М., 1937, стор. 16. 
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гочасної громадськості України. До товариства належало 12 осіб, 
більшість яких походила з дворян. Близько 100 осіб (чиновни-
ків, студентів, професорів, дворян, офіцерів) перебувало під 
впливом революційної діяльності кирило-мефодіївців. 

Програма товариства, викладена в основних його докумен-
тах,— «Книгах буття українського народу» і «Статуті Товариства 
св. Кирила і Мефодія»,— мала на меті знищення царизму й крі-
посницької системи, загальну освіту народу, визволення слов'ян-
ських народів від колоніального гноблення й об'єднання їх на 
засадах рівності й братерства у федеративну республіку. 

Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства тривала близь-
ко 15 місяців, але вона залишила помітний вплив на всю історію 
суспільно-політичної боротьби на Україні в дожовтневий період. 
Історія товариства привертала" й привертає увагу дослідників. 
Про нього створено вже значну літературу, загальному оглядові 
якої присвячується ця стаття. 

Слідство над кирило-мефодіївцями жандарми III відділен-
ня проводили в глибокій таємниці і потім слідкували, щоб відо-
мості про товариство не поширювалися. Царська цензура протя-
гом десятиріч намагалася не допустити будь-яких повідомлень 
в пресі про діяльність кирило-мефодіївців. * 

Незважаючи на найтяжчі утиски царської цензури і жандар-
мів, перші відомості про Кирило-Мефодіївське товариство поши-
рювали самі його учасники, яким було відомо про значний інте-
рес передових сил того часу до революційної програми кирило- і 
мефодіївців. 
, Ще перебуваючи в темному казематі III відділення, Т. Г. Шев-

ченко написав ряд віршів, у яких йдеться про оцінку діяльності 
"товариства. До циклу творів під назвою «В казематі» поет зробив 
^приписку: «Моїм соузникам посвящаю». В першому вірші 

Т. Г. Шевченко писав: 
Згадайте, братія моя... 
Бодай те лихо не верталось! ' 

у- Як ви гарнесенько і я 
Із-за решотки визирали 
І, певне, думали: —Коли 
На раду тиху, на розмову, 
Коли ми зійдемося знову 
На сій зубоженій землі? 1 

Цей вірш кидає деяке світло на діяльність кирило-мефодіїв-
ців, які не раз збиралися й обговорювали програму боротьби. 

Поет мужньо переносив злигодні арешту й заслання. Він у 
вірші прямо заявляв: 

В неволі тяжко — хоча й волі, 
Сказать по правді, не було 2. 

1 Т а р а с Ш е в ч е н к о . Кобзар. К-, 1939, стор. 349. 
2 Т а м ж е , стор. 363. 
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В день оголошення царського вироку кирило-мефодіївцям 
(ЗО травня 1847 р.) Т. Г. Шевченко звертався до своїх товаришів 
із закликом продовжувати почату справу, не гнутися в тяжких 
випробуваннях: 

Чи ми ще зійдемося знову? 
Чи вже навіки розійшлись? 
І слово правди і любові 
В степи і дебрі рознесли? 

Він висловив глибоку віру в те, що справа кирило-мефодіїв-
ців не загинула; закликав згуртовувати сили «во время люте»: 

І згадуйте один другого, 
Свою Україну любіть...1 

Перебуваючи в Орській кріпості, Т. Г. Шевченко не відмовив-
ся від початої боротьби і про це прямо заявляв у вірші «NN» 
(1847 р.): 

О думи мої! О славо злая! 
За тебе марно я в чужому кр^ю 
Караюсь, мучуся... але не каюсь!..2 

В листуванні з друзями і «Журналі» Т. Г. Шевченко неодно-
разово висловлював думки про товариство і тяжку долю, що 
спіткала його учасників. Проте діяльність свою і товаришів по 

' товариству він завжди вважав за справедливу, а кару — про-
явом тиранства з боку уряду. З глибоким обуренням поет запи-
сав у. журналі про розпорядження жандармів усім друзям 
припинити зносини з засланим поетом, заборону його писати й 
малювати. «Трибунал под председательством самого сатаны,— 
писав він,— не мог бы произнести такого холодного, нечеловече-
ского приговора». В щоденнику Т. Г. Шевченко назвав «зрадни-
ком» колишнього помічника попечителя Київського учбового ок-
ругу М. В. Юзефовича, який брав участь в розгромі Кирило-Ме-
фодіївського товариства 3. У 1860 р. в автобіографії, написаній 
для журналу «Народное чтение», Т. Г. Шевченко знову згадав по-
дії 1847 p., коли «без суду й слідства» кирило-мефодіївців жорсто-
ко покарали 4. Загалом з багатьох згадок про товариство вима-
льовується його діяльність і участь в ньому Т. Г. Шевченка та 
інших діячів. 

Окремі сторони діяльності Кирило-МефодІївського товарист- . 
ва знайшли висвітлення у листуванні та спогадах П. О. Куліша. 
Так, 17 листопада 1848 р. у листі до О. М. Бодянського він висло-

1 Т а р а с Ш е в ч е н к о . Кобзар, стор. 365. 
2 Т а м ж е , стор. 396. «• 
3 Т. Г. Ш е в ч е н к о . Журнал,— Твори в трьох томах, т. 3. К., 1955» 

стор. 94, 101—105, 195, 204, 208, 209, 297, 315. 
4 Т а м ж е , стор. 87—88. 
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вився про суть ліберальної і реформістської програми, яку в то-
варистві висував він сам та його ідейні однодумці. «Нас не 
зрозуміли,— писав П. О. Куліш, маючи на увазі царський уряд,— 
не оцінили, грубо помилилися в дусі наших дій — це не наша бі-
да, якщо для людини єдина нагорода і єдина кара існує в його 
совісті і в свідомості правоти чи неправоти його дій» Про утво* 
рення таємної організації П. О. Куліш розповів у статті «Жизнь 
Куліша» (1868 р.) 2. Це одна з перших опублікованих згадок, де 
товариство назване Кулішем «Кирило-Мефодіївським брацтвом». 
В основу діяльності кирило-мефодіївців він ставив виключно 
освітню роботу, при допомозі якої нібито вдалося б очиститися 
від «ганьби кріпацтва» й об'єднати слов'янські народи у «віль-
ний союз під протекторатом російського імператора». П. О. Ку-
ліш не проминув сказати і про значний вплив Т. Г. Шевченка на 
товариство: «Що вони поміж собою науковим способом говори-
ли, то він виповідав поетичними образами і з одного сього ро-
зумно — яким високим духом київська громада дихала». Всупе-
реч історичній правді він писав, що організатори товариства не 
закликал^ до товариства самого Куліша, та й Шевченка нібито 
«держали вони оддалік щодо брацтва». 

Крім спогадів, Куліш присвятив товариству вірш під назвою 
«На незабудь року 1847», де кирило-мефодіївців названо «сві-
тильниками народів у темряві науки і природи», які, на думку 
автора, «догледілись таємних ходів народної неволі і свободи», 
попередили вік «і чуючи, що вже світає, віконце миру відчинили, 
нехай на небо позирає». Тут Куліш висловив обурення, що «рідне 
слово в ріднім краю» каралося. Миколу І Куліш назвав ворогом 
свободи, великим душогубцем, катюгою розуму, мраколюбцем 3. 
Незважаючи на певну суперечливість і окремі неточності у ви-
світленні історії товариства, перші публічні виступи Куліша про 
нього проливали світло на діяльність кирило-мефодіївців. 

Один із головних організаторів Кирило-Мефодіївського това-
риства М. І. Костомаров намагався публічно заперечувати рево-
люційну спрямованість його програми. В листі до видавця газе-
ти «Колокол» (1860 p.) він навіть твердив, що товариство взага-
лі не утворювалося4 . «П. Куліш,— писав Костомаров у статті 
«П. А. Кулиш и его последняя литературная деятельность» 
(1883 р.),— правий, твердячи, що він не був ні членом, ні заснов-
ником такого товариства, але ми додамо, що власне й самого то-
вариства не існувало, бо не можна вважати Організованим това-
риством розмови приватних осіб, що випадково зійшлися для 
бесіди без будь-якої упередженої мети» 5. Він і його приятелі 

1 «Киевская старина», 1883, № 11,.стор. 244. 
2 «Правда», 1868, ч. 2-4. 

3 Твори Пантелеймона Куліша, т. І. Львів, 1908, стор. 269—271. 
4 «Колокол», 15 січня 1860 р. 
5 «Киевская старина», 1883, № 2, стор. 226—230. 



нібито бажали з дозволу уряду утворити лише учене това-
риство. 

Однак М. І. Костомаров щодо існування товариства не був 
послідовним. В автобіографічних спогадах він все ж визнавав, 
що воно було створене й діяло. Зокрема в першій редакції «Ав-
тобиографии», записаної з його слів Н. О. Білозерською в 1869 p., 
М. І. Костомаров вперше дав загальну характеристику програ-
мних положень товариства (статуту й «Книг буття українсько-
го народу») Вже в другій редакції «Автобиографии», запи-
саній його дружиною А. Л. Костомаровою у 1875 p., він детально 
розповів про арешт, слідство й заслання2 . Цей розділ не був про-
пущений цензурою і вийшов у світ значно пізніше3 . 

Одним з перших дослідників історії Кирило-Мефодіївського 
товариства виступив відомий український вчений, громадський 
діяч і публіцист, непримиренний борець проти царизму 
М. П. Драгоманов. У праці «Шевченко, українофіли і соціалізм», 
опублікованій в журналі «Громада» (1879 p.), він загалом пози-
тивно ставився до діяльності товариства, спрямованої проти са-
модержавства й кріпосництва. Автор опирався на порівняно не-
велике коло джерел (статтю «Жизнь Куліша», опубліковану' в 
журналі «Громада» за 1868 p., революційні твори Т. Г. Шевченка, 
праці М. І. Костомарова) і не був знайомий з основними про-
грамними документами кирило-мефодіївців. Драгоманов слушно 
вказав на корінну відмінність поглядів революціонера-демократа 
Шевченка і ліберала Костомарова та його прихильників, піддав 
критиці заклики Куліша занедбати політику й сподіватися на ма-
гічну силу дії слова і релігії. «Мужик Шевченко,— писав він,— 
стояв попереду вивчених приятелів, київських слов'янофілів, і 
гарячою громадською думкою, й таким же українством». Тому 
вони не могли справити вплив на ідейні переконання поета. Дра-
гоманов відзначив, що Шевченко до зустрічі з Костомаровим 
вже добре знав становище селянства («мужицтва»), «бачив і 
панство, на яке братчики покладали надії», усвідомив і зненави-
дів огидну суть царизму і всього самодержавно-кріпосницького 
ладу, а в поемі «Сон» вже «явно виступив проти царства» 4. Дра-
гоманов помітив наявність в товаристві революційно-демокра-
тичної й ліберальної течій. Проте він перебільшував консерва-
тивність духовного життя в Кирило-Мефодіївському товаристві. 
Брак джерел не дозволив Драгоманову дати всебічну характе-
ристику ідеології товариства, участі в ньому Шевченка, визна-
чити місце кирило-мефодіївців у визвольному русі. 

1 «Русская мысль», 1885, кн. 5-6. 
2 Н. И. К о с т о м а р о в . Автобиография. СПб., 1890. 
3 Из воспоминаний Н. И. Костомарова. (Арест, заключение, ссылка).— 

«Вестник Европы», 1910, кн. 4, стор. 76—87. 
4 М . Д р а г о м а н о в . Шевченко, українофіли і соціалізм. К. 1914, 

стор. 31—32. 
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Окремі питання історії Кирило-Мефодіївського товариства 
висвітлив буржуазний дослідник української літератури 
М. І. Петров в розділі «Украинское славянофильство и его пред-

с т а в и т е л и » його книги1. Для характеристики програми товари-
£ства автор використав лише спогади, М. I. Костомарова (статтю 

«П. А. Кулиш и его последняя литературная деятельность»). Він 
І розповів також на основі спогадів про обставини арешту 
•Ї-Т. Г. Шевченка, П. О. Куліша, М. І. Костомарова, О. О. Нав-
I роцького та інших кирило-мефодіївців2. Будь-яких політичних 
І оцінок М. І. Петров не дав ні товариству, ні його учасникам. 
І Про існування Кирило-Мефодіївського тбвариства україн-
1 ський буржуазний літературознавець О. М. Огоновський згадує 

в дослідженні історії літератури 3. Автор намагається вже дати 
! аналіз програми кирило-мефодіївців, визначити роль в ньому 

І Т. Г. Шевченка, М. І. Костомарова та інших письменників. Това-
І риство він вважав поміркованою реформістською організацією 
г просвітительського характеру. 
Г Відомості з історії товариства, почерпнуті з архівних джерел 

і спогадів, містить записка «Киевские славянисты сороковых го-
дов», знайдена в архіві колишнього чиновника канцелярії Київ-
ського генерал-губернатора М. О. Рігельмана, який близько сто-

'" яв до кирило-мефодіївців і знав їх особисто 4. Очевидно він — 
автор записки. В записці дано стислу характеристику поглядів 
М. І. Гулака, М. І. Костомарова та інших діячів товариства, уча-
сті в ньому Т. Г. Шевченка, викладена програма. Автор намагав-

: ся показати мирний характер організації. 
j1 В XIX ст. Кирило-Мефодіївське товариство найдокладніше 
; дослідив біограф Т. Г. Шевченка український письменник, гро-
• мадський діяч і педагог ліберально-буржуазного напрямку 

О. Я- Кониський 5. На основі опублікованих на той час матеріа-
лів та літератури він розглянув історію виникнення організації, 
участь у ній Т. Г. Шевченка, торкався ідеології та програми ки-
рило-мефодіївців. Він висловився без будь-яких застережень про 
існування товариства й належність до нього Т. Г. Шевченка. 
«Приєднати Шевченка до цього товариства,— писав О. Я- Кони-

- ський,— було вельми легко. Грунт до того був" заздалегідь виго-
-товлений: сам Шевченко був перенятий тими національними, 
слов'янофільськими і демократичними ідеями, що Костомаров 
поклав яко основу братства... Що Шевченко належав до това-
риства, яко братчик, про се говорив мені і Пильчиков, нарешті 

1 Н. И. П е т р о в . Очерки истории украинской литературы XIX столетия. 
К., 1884. 

. 2 Т а м ж е , стор. 258, 265, 266, 317—320. 
3 О. О г о н о в с к и й . История литературы русской, ч. 2. Львов, 1889. 
4 «Киевская старина», 1897, № 2, стор. 176—187. 
5 О, К о и и с ь к и й . Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя, 

т. 1. Львів, 1898. 

155, 



в листі до Костомарова, писаному в Борзні t лютого р. 1847, 
Шевченко говорить: «О братстві не пишу, бо нічого й писать». 
Я певен, що ні про яке більш братство говорить тут Шевченко, 
як не про Кирило-Мефодіївське!» 1 Він також висловив думку, 
яка пізніше підтвердилась про зв'язок або прихильність до 
товариства не менше ста осіб. Ідеологію й програму товариства 
О. Я. Кониський вважав поміркованою. 

Інтерес дослідників до історії Кирило-Мефодіївського това-
риства посилюється на початку XX ст. під впливом загального 
революційного піднесення в країні і особливо подій першої ро-
сійської революції. Саме в цей час в пресі з'явилися важливі до-
кументи, а дослідникам було дозволено ознайомитися з архівни-
ми матеріалами III відділення. 

Використавши деякі архівні матеріали, російський історик лі-
тератури М. І. Стороженко опублікував невеликий нарис «Ки-
рилло-Мефодиевские заговорщики. Николай Иванович Гулак»2 . 
Нарис присвячений діяльності одного з головних організаторів' 
й керівників товариства М. І. Гулака. Строженко звернув увагу 
на революційний характер програми кирило-мефодіївців. 

І. Я. Франко відгукнувся на статтю М. І. Стороженка деталь-
ною рецензією, в якій показав велике значення діяльності кирило-
мефодіївців і їх революційних традицій в боротьбі проти само-
державства 3. 

Однобічну характеристику Кирило-Мефодіївському товарист-
ву дав буржуазний соціолог С. Г. Сватиков. На його думку, 
М. І. Костомарова, П. А. Куліша, О. В. Марковича, М. І. Гулака, 
В. М. Білозерського і Т. Г. Шевченка в гурток об'єднала «ідея 
народності» і «мрія про загальнослов'янську взаємність». Зов-
сім не згадано головне програмне положення — ліквідація са-
модержавства й кріпосного права. Адже саме воно гуртувало 
сили товариства. «Це «братство»,— робить висновок С. Г. Сва-
тиков,— стоїть осібно в історії суспільних течій Миколаївської 
епохи» 4. 

Історик буржуазно-ліберального напряму І. Ф. Павловський 
в статті «К истории Кирилло-Мефодиевского общества в Києве» 5 

дав стислу характеристику учасникам товариства О. О. Навроць-
кому, В. М. Білозерському, О. В. Марковичу, діяльність яких 
була зв'язана з Полтавщиною. Про саме товариство він писав: 
«Викрите воно було з метою освітньою, але уряд переслідував у 
той час будь-які організації, хоча б мета їх була освітня. Та й 

1 O'. К о н и с ь к и й . Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя, 
т. 1, стор. 199—200. 

2 «Киевская старина», 1906, № 2. 
3 І. Я. Ф р а н ко. Твори в двадцяти томах, т. 19. К., 1956. 
4"С. Г. С в а т и к о в . Общественное движение в России (1700—1895). Ро-

стов-на-Дону, 1905, стор. 200—202. 
5 «Русская старина», 1911, № 12. 
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с був такий, коли на заході відбувалися революційні рухи, і 
яд під впливом цих рухів не допускав в Росії ніяких організа-

цій» Отже, І. Ф. Павловський намагався показати таємне то-
ариство організацією виключно просвітительською, що не від-
овідало історичній правді. 

Інший представник буржуазної історіографії А. В. Сторожен-
о прагнув виставити кирило-мефодіївців спадкоємцями виключ-

но ідей польських революціонерів. Обмежено й звужено тракту-
йалися погляди членів товариства. («Ідеалізація старого дніпров-
ського козацтва і республіканські прагнення поляків напередо-

- дні 1830 р.— цілком відбилися на поглядах братчиків»,— писав 
І А. В. Стороженко. Головними керівниками товариства названо 
Г Гулака, Костомарова, Куліша і Шевченка. «Всі вони,— твер-
I див цей автор,— перебували під значним польським впли-
Гвом». Він мав на увазі насамперед уманський гурток Гощинсько-
р го, Залєського і Грабовського. Нарешті, А. B'. Стороженко 
fe робить недвозначний висновок: «Таким чином, погляди Кирило-
5 Мефодіївського братства йшли не з російського джерела, а з 
е польського» 2. Спроба відокремити український визвольний рух 

від російського є розвитком тієї ж ідеї «осібності» товариства, 
І яку висувйв С. Г. Сватиков. 
f - Великоросійський шовініст і чорносотенець G. Н. Щоголєв у 
Г' праці, спрямованій проти українського визвольного руху3 , висту-
* .пив зі злісним наклепом на Кирило-Мефодіївське товариство та 
:: його учасників, паплюжив Т. Г. Шевченка, назвав кирило-мефо-

діївців сепаратистами. Він також прагнув обмежити вплив това-
риства і виставити його організацію аномальним і випадковим 

І, явищем в історії України. 
4 . З дореволюційних істориків значний вклад в справу об'єк-
* тивного висвітлення діяльності Кирило-Мефодіївського товарн-
ій ства зробив В. І. Семевський, який належав до учених народ-

иицького напрямку. Вперше він виступив з невеликим оглядом 
життя й діяльності М. І. Костомарова 4. Про існування таємної 

, . організації тут згадано в загальних рисах, бо автор користував-
* ся лише спогадами (П. О. Куліша і М. І. Костомарова), які до 
- того часу вийшли у світ. 

На основі публікацій документів і частково архівних мате-

§іалів В. І. Семевський опублікував нарис «Николай Иванович 
улак (1822—1899 гг.)» 5. В нарисі дано стислі відомості про ут-

1 «Русская старина», 1911, № 12, стор. 692. v 
2 А. В. С т о р о ж е н к о . Происхождение и сущность украинофильства. 

К , 1911, crop. 26—29. 
® С. Н. Щ е г о л ев. Украинское движение, как современный этап южно-

русского сепаратизма. К., 1912. 
4 В. И. С е м е в , с к и й . Николай Иванович Костомаров. 1817—1885.—• 

-«Русская старина», 1886, № 1. ' 
5 Галлерея Шлиссельбургских узников, ч, 1., СПб., 1907, стор. 37—55. 
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ворення й персональний склад Кирило-Мефодіївського товари-
ства, основні документи — «Статут Слов'янського товариства 
св. Кирила і Мефодія» і «Книги буття українського народу», ві-
дозву «До братів українців». В. І. Семевський звернув увагу на 
наступність ідей декабристів і кирило-мефодіївців, зв'язок їх з 
польським визвольним рухом. «Крім знищення кріпосного пра-
ва,— писав він,— члени товариства висловились за скасування 
дворянських і будь-яких привілеїв, смертної кари і тілесних пока-
рань» В статті висвітлюється слідство над кирило-мефодіївця-
ми в III відділенні, показано стійкість М. І. Гулака як одного 
з найголовніших керівників таємної організації2 . 

До 50-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка В. І. Семевський по-
дав до журналу «Русское богатство» (кн. 5—6), редактором 
якого тоді був письменник В. Г. Короленко, велику статтю про 
Кирило-Мефодіївське товариство, написану по архівних матеріа-
лах слідчої справи. Цензура вилучила з статті повністю III і IV 
розділи, де викладався зміст «Книг буття українського народу» 
і слідство в III відділенні. Однак частина тиражу журналу все ж 
встигла розійтися, бо цензура втрутилася з деяким запізненням. 
Внаслідок цього конфлікту в 1914 р. було закрито й журнал 
«Русское богатство», проти якого порушена судова справа3 . Пов-
ністю стаття вийшла у світ лише в 1918 р.4 . 

В. І. Семевський вперше більш-менш детально дослідив істо-
рію організації кирило-мефодіївців. Він висловив слушну думку 
про ідейний зв'язок кирило-мефодіївців і декабристів «Товари-
ства об'єднаних єлов'ян». В праці детально розглянуто зміст 
«Книг буття українського народу» і «Статуту Слов'янського това-
риства св. Кирила і Мефодія», показано могутній ідейний вплив 
Т. Г. Шевченка на таємну організацію. 

Українські буржуазні націоналісти намагалися показати то-
вариство відособленим від загальноросійського визвольного ру-
ху і створили легенду про нього як єдину на Україні національ-
ну організацію так званої епохи «українського відродження». 
Зокрема М. С. Грушевський характеризував кирило-мефодіївців 
як продовжувачів справи українських автономістів минулого і 
«попередників сучасного прогресивного українства»5 . 

Залишаючи поза увагою соціально-політичну програму това-
риства, М. С. Грушевський вбачав у ньому лише прояв «україн-
ства» і «месіанізму», намагався зв'язати програму кирило-мефо-

1 Галлерея Шлиссельбургских узников, ч. І, стор. 39. 
2 Т а м ж е , стор. 42—49. 
3 ЦДІА СРСР у Ленінграді, ф. 776, оп. 5, спр. 103, арк. 128—131, 137, 

250—252. 
4 В. И. С е м е в с к и й. Кирилло-Мефодиевское общество 1846—1847 гг.— 

«Голос минувшего», 1918, № 10, стор. 101—158. Вона вийшла також окремою 
книжкою як відтиск з журналу. 

5 М. Г р у ш е в с к и й. История украинского народа. СПб., 1914. 
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діївців £ контрреволюційними намірами буржуазно-націоналі-
, стичних партій початку XX ст. Навіть утворену в царській 
' державній Думі «українську фракцію», де верховодили пред-

ставники націоналістичної буржуазії й поміщиків України, він 
безсоромно проголосив виразницею ідеалів «кирило-мефодіїв-
ських братчиків» Це була найгрубіша фальсифікація історії 

. товариства. Інший буржуазний націоналіст Ю. Ю. Охримович в 
документах товариства й поглядах його учасників побачив ви-
ключно «національно-політичну» програму, продовжувачами якої 

- стали захисники «українства» — націоналісти 2. 
Продовжувачем фальсифікаторських вправ щодо історії то-

вариства виступив С. О. Єфремов в статті «Біля початків україн-
• ства. Генезис ідей Кирило-Мефодіївського брацтва» та в інших 

писаннях. На перший план він висував не антикріпосницькі й ан-
тисамодержавні тенденції програми кирило-мефодіївців, а так 
званий «автономізм», як самостійність культурно-державна ук-

• раїнської нації3 . Насправді ж кирило-мефодіївці ніколи не були 
автономістами. 

Українські буржуазні націоналісти з ворожих позицій тлума-
чили ідейну спадщину кирило-мефодіївців. Прогресивні ідеї про 

: боротьбу за національні права слов'янських народів і серед них 
українського, проголошені товариством за доби феодально-крі-
посницького ладу, вони під час соціалістичної революції і в на-
ступний час підло використовували для виправдання антинарод-
них дій контрреволюції, що намагалася посіяти ворожнечу між 
народами, відірвати Україну від Росії. Всупереч історичній прав-

• ді буржуазні націоналісти вважали Кирило-Мефодіївське това-
риство предтечею націоналізму і його діяльність зводили до ви-
борювання інтересів буржуазії — «українства». 

Сучасна українська буржуазно-націоналістична . еміграція 
продовжує тлумачити заяложені «ідеї» Грушевського та його по-
слідовників. Так, якийсь Д. П. Сидорук в книжці «Ідеологія ки-
рило-мефодіївців та її походження» (видана англійською мовою 
в Чікаго, США, 1954 p.) безпідставно твердить, що нібито на-
тхненником кирило-мефодіївців був не російський і польський 
визвольний рух, а західний «романтичний націоналізм». Полі-
тичну програму товариства він зводить до абстрактного «месіа-
нізму», що, мовляв, це була «урочиста маніфестація українсько-
го духу» 4. 

1 М. Г р у ш е в с ь к и й . Про старі часи на Україні. Коротка історія Украї-
ни. К., 1917, стор. 148. 

2 Ю. О х р и м о в и ч . Розвиток української національно-політичної- думки. 
(Від початку XIX століття до Михайла Драгоманова). К., 1918, стор, 46. 

3 «Україна», 1924, кн. 1-2, стор. 89—90. 
4 Цит. за кн.: П. А. З а й о н ч к о в с к и й. Кирилло-Мефодиевское общество 

(1846—1847). М„ 1959, стор. 37. 
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Історія Кирило-Мефодіївського товариства розроблялась в 
західноукраїнських землях, зокрема ученими Львова. Україн-
ський літературознавець В. Г. Щурат у монографії «Основи Шев-
ченкових зв'язків з поляками» висловив ряд обгрунтованих по-
ложень про ідейні зв'язки польського і українського визвольного 
руху Використавши працю В. І. Семевського, спогади М. І. Ко^ 
стомарова і П. О. Куліша, а також деякі публікації документів, 
автор зробив спробу дати власну оцінку програми й діяльності 
товариства. Він відзначив, що кирило-мефодіївці для скасування 
кріпацтва, самодержавства, релігійного фанатизму і національ-
ного шовінізму, станової нерівності, неуцтва шукали шлях через 
здійснення християнських ідей і освіту народу, намагалися діяти 
в дусі евангельских заповідей 2. Подібні ідеї раніше проповіду-
валися в статуті «Союзу польського народу» та інших таємних 
товариствах. В. Г. Щурат поглибив думку про вплив на кирило-
мефодіївців декабристів і польського визвольного руху, особливо 
«Товариства з'єднаних братів». Він відзначив польський вплив і 
на ідейну сторону «Книг буття українського народу», близькість 
її до твору А. Міцкевича «Книги народу польського і польського 
пілігрімства» 3. 

В. Г. Щурат відзначив, що кирило-мефодіївці у своїй програ-
мі пішли далі своїх попередників, зокрема польських таємних 
товариств. «З Конарщиною,— писав він,— особливо з програмою 
«Зв'язку жіноцтва», багато спільного мають стремління Кирило-
Мефодіївського брацтва» 4. 

Автор відзначив значний революціонІзуючий вплив на кири-
ло-мефодіївців Т. Г. Шевченка, який був добре обізнаний з поль-
ським визвольним рухом і особисто знав багатьох революціоне-
рів 5. Проте однобічно аналізуючи лише християнські засади в 
ідеології товариства, автор не зважив на плани революційного 
перевороту, що висувалися в творах Т. Г. Шевченка і висловлю-
валися М. І. Гулаком б. Не знайшли відповідного пояснення рево-
люційні заклики в «Книгах буття українського народу», відозвах 
до українців, росіян і поляків. 

Український філолог, історик літератури М. С. Возняк, дослі-
джуючи діяльність та ідеологію товариства в спеціальній "книзі7, 

1 Записки Наукового товариства імені Шевченка, т. СХІХ—СХХ, Львів, 
1917, стор. 217—347. 

2 Т а м ж е , стор. 285—286. 
3 Т а м ж е, стор. 287—290. 
4 Т а м ж е, стор. 290. 
8 Т а м ж е, стор. 291—294. 
6 В. Щурат не користувався публікацією «Матеріали до історії Кирило-

Мефодіївського брацтва. Лризнання кирило-мефодіївців» (К., 1915) . 
7 М. В о з н я к . Кирило-Мефодіївське брацтво. Львів, 1921. 
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також відзначив вплив декабристів і польських революціонері!*. 
^Вказуючи на близькість форми й змісту праці А. Міцкевича й 
і «Книг буття українського народу», автор слушно визнав остан-
*ню за «оригінальний твір» 1. Він підкреслював великий вплив 
І Т. Г. Шевченка на товариство і взагалі на суспільно-політичний 
-,рух на Україні, визначав погляди поета «радикальними, револю-
ц ійними і антимонархічними» 2. В книзі зроблена спроба аналізу 
^ідеологічних і програмних документів товариства. Однак діяль-
н і с т ь товариства і розвиток його ідеології автор розглядав без 
[ зв'язку з соціально-економічними відносинами й класовою бо-
;. ротьбою на Україні. М. С. Возняк у той час помилково вважав, 
; тцо кирило-мефодіївці прагнули відокремити Україну від Росії3 . 
* Варта уваги також книга польського історика Ю. Голомбека 
J про Кирило-Мефодіївське товариство4. Ця велика за обсягом 

книга написана на основі публікацій документів і літератури. 
j'B основу аналізу ідеології й тактики товариства покладено не 
Соціальний, а національний момент. Автор в багатьох питаннях 
* солідаризувався з концепціями націоналістичної української істо-

ріографії. 
г. Інтерес до Кирило-Мефодіївського товариства здавна прояв-
л я в с я у Франції. Так, ще в 1884—1885 pp. у Парижі вийшла у 
? світ п'ятитомна «Історія соціалізму і пролетарів», написана ко-
л и ш н і м членом І Інтернаціоналу ц активним борцем Паризької 
і Комуни Бенуа Малоном. Розглядаючи програму кирило-мефо-
--""Лиївців, він писав: «Шевченко й Костомаров не допускали в своїй 

Програмі релігійної нетерпимості та гегемонії одного народу над 
: іншими... Шевченко непохитно ненавидів привілеї панів і невіль-
н и ц т в о в усіх його формах, і тому цей поет мусить стати поетом 
І^сіх знедолених, бо його поезія є формою заклику до соціальної 
^боротьби» 5. 
От: • Французькі учені продовжують цікавитися цією темою. Про-

Шісор університету в Бордо Жорж Люціані видав працю під наз-
ю «Книга буття українського народу»6 . Вона є публікацією 

ШШлcmнoгo ідеологічного й програмного документа Кирило-Мефо-
Івського товариства. У вступі дано нарис історії товариства, 
писаний на основі дореволюційних публікацій документів та 
гбратури. Дослідження радянських істориків автор не викори-

5 став. У книзі описано біографію М. І. Костомарова і вплив укра-
Інської громадської думки на формування його поглядів, виник-

М. В о з н я к. Кирило-Мефодіїдське брацтво, стор. 108. 
1 Т а м ж е , стор. 80. 
3 Т а м ж е , стор. 233. . 
4 J ó z e f G o ł ą b e k . Bractwo św. Cyryla i Mefodego w Kijowie. Warsza-

wa, 1935. 
8 M. Г р е с ь к o. французи про * Шевченка.—-«Всесвіт», ..1965, •№ 3 (81), 

стор. 11. ; ' 
6 G e o r g e s L u c i a n i . Le livre de genese de peule ucrainien. Paris, 1956. 
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нення товариства та його програму, арешт і слідство. Окремо 
характеризується «Книги буття українського народу», які Лю-
ціані справедливо вважав плодом колективної творчості кирило-
мефодіївців. 

В питаннях про вплив на програму товариства декабристів, 
Міцкевича, Шафарика та інших діячів визвольного руху, а також 
тактики кирило-мефодіївців, участі Т. Г. Шевченка в товаристві 
та могутнього впливу його поезії Люціані солідаризується з дум-
ками В. І. Семевського. Ідеологію товариства він розглядає з 
ідеалістичних позицій і не пов'язує з епохою та класовою бороть-
бою в суспільстві. 

Марксистський напрям в історіографії Кирилр-Мефодіївсько-
го товариства почав складатися ще в дореволюційний час. Марк-
систи схвалювали революційну програму товариства й визначили 
його місце у визвольному русі проти царизму. Г. В. Плеханов у 
промові, підготовленій у 1898 р. до 50-річчя з дня смерті В. Г. Бє-
лінського, і в статті до 100-річчя з дня його народження (1911 p.), 
розглядав питання про ставлення до товариства великого росій-
ського критика. Він дав позитивну оцінку конспіративній діяль-
ності кирило-мефодіївців і Т. Г. Шевченка 

Схвальний відзив про діяльність товариства містять праці 
А. В. Луначарського «Великий народний поет (Тарас Шевчен-
ко)», написана в 1911 р. до 50-річчя з дня смерті поета 2, і «Шев-
ченко і Драгоманов» (1914 p.) 3. Обидві праці спрямовувалися 
проти.російської великодержавної і української буржуазно-на-
ціоналістичної історіографії, що докладала зусиль до фальсифі-
кації творчої діяльності великого революціонера-демократа 
Т. Г. Шевченка. 

Історії Кирило-Мефодіївського товариства більшовицький 
історик Г. А. Куклін присвятив у своїй праці спеціальний роз-
діл 4. Він ставив Т. Г. Шевченка на перше місце серед членів то-
вариства, правдиво оцінюючи його як видатного революціонера 
свого часу. Загалом діяльність кирило-мефодіївців він розглядав 
в руслі всеросійського визвольного руху. 

Більшовицька «Правда» в редакційній статті «Пам'яті 
Т. Г. Шевченка» характеризувала Кирило-Мефодіївське товари-
ство політичною організацією, товариством, «одним з пунктів 
статуту якого було визволення селян і освіта народу5 . 

1 Г. В. П л е х а н о в . Сочинения, т. X. М„ 1924, стор. 346; т. XXIII. М„ 
1924, стор. 199—200. 

2 А. В. Л у н а ч а р с ь к и й . Про літературу. К-, I960. 
3 А . Л у н а ч а р с ь к и й . Шевченко і Драгоманов,—Пам'яті Михайла 

Драгоманова. Харків, 1920. 
4 Г. А. К у к л и н. Материалы к изучению истории революционного движе-

ния в России, т. I (1800—1854). Женева, 1905. 
» «Путь Правды», 25 лютого 1914 р. 
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Радянська історіографія, що розвинулася після перемоги Ве< 
ликого Жовтня, зробила великий вклад в об'єктивне досліджен-
ня й правдиве висвітлення історії Кирило-Мефодіївського това-
риства. Керуючись вченням марксизму-ленінізму і настановами 
партії, радянські вчені поступово позбувалися методологічних 
помилок і вульгаризаторських тенденцій. 

Український історик літератури і критик М. М. Марковський 
у праці «Шевченко в Кирило-Мефодіївському братстві» 1 висло-
вив думку про те, що Шевченко був не лише членом товариства, 
а й справив на нього величезний революціонізуючий вплив. Він 
відкидав твердження П. Зайцева про те, що Костомаров — єди-
ний автор «Книг буття українського народу» 2. Ідея братерства 
і єднання слов'ян, стверджена у цьому творі, ще до виникнення 
товариства пропагувалася в поемі «Гайдамаки» (1841 р.) 
Т. Г. Шевченка 3. Шевченка М. М. Марковський вважав «ідей-
ним автором» «Книг буття українського народу» 4. 

До оцінки діяльності та ідеології товариства з вульгарно-со-
ціологічних позицій підійшов філолог, історик української літе-
ратури А. Річицький в розділі «Слов'янофільство і кирило-мефо-
діївські братчики» своєї праці про Т. Г. Шевченка 5. Він висунув 
помилкову тезу про реакційність ідеології кирило-мефодіївців. 
Автор ставив під сумнів існування товариства й участь в ньому 
Т. Г. Шевченка, спрощено аналізував його тактику. «Історики,— 
писав А. Річицький,— ще й досі змагаються над питанням, чи 
входив Шевченко до братства, чи ні. Для нас не важний цей 
формальний бік справи, бо формально ледве чи й саме братство 
існувало»6. 

В розділі, присвяченому Кирило-Мефодіївському товариству, 
збірника матеріалів історика М. Є. Слабченка 7 товариство ха-
рактеризується як дрібнобуржуазна за своїм складом організа-
ція, неспроможна до революційної діяльності. Автор категорич-
но заперечує належність до таємного товариства Т. Г. Шевченка 
і аргументує цю тезу протилежністю поглядів поета і кирило-ме-
фодіївців. 

З'ясуванню питання про участь Т. Г. Шевченка в Кирило-Ме-
фодіївському товаристві присвячена праця академіка Д. І. Ба-
талія 8. Відкидаючи помилкову тезу М. Є. Слабченка, автор вва-

1 Записки історично-філологічного відділу ВУАН, 1923, кн. IV, стор. 49—57. 
2 П. З а й ц е в. «Книги битія», як документ і твір.— «Наше минуле», 1918, 

№ 1, стор. 22—35. 
3 Записки історично-філологічного відділу ВУАН, кн. IV, стор. 51. 
4 Т а м ж е, стор. 49—50. 
5 А. Р і ч и ц ь к и й . Тарас Шевченко в світлі епохи. (Публіцистична роз-

відка). Харків, 1923, 
6 Т а м ж е , стор. 88. 
7 М. Є. С л а б ч е н к о . Матеріали до соціально-економічної історії Украї-

ни XIX століття, т. І. Харків, 1925, стор. 177—184. 
8 Д. Б а г а л і й. Т. Г. Шевченко і кирило-мефодіївці. Харків, 1925. 
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жав поета членом таємної організації та підкреслював його про-
відну роль серед кирило-мефодіївців1. Д. І. Багалій відкинув і 
твердження М. М. Марковського, що для «Книг буття україн-
ського народу» М. І. Костомаров переписував висловлювання 
Т. Г. Шевченка, і заперечував будь-які спроби приписати поету 
авторство. Проте він все ж визнавав неминучим ідейний вплив 
T T . Шевченка. Вказуючи на близькість програм кирило-мефо-
діївців і декабристів «Товариства об'єднаних слов'ян», Д. І. Ба-
галій обстоював помилкову тезу, що обидва товариства домага-. 
лися не революційного, а еволюційного шляху визволення сло-
в'янських народів. 

Ретельно розглянувши слідчу справу, спогади, думки в літе-
ратурі про участь Т. Г. Шевченка в товаристві, літературозна-
вець М. М. Новицький в розвідці «Шевченко в процесі 1847 р. і 
його папери» 2 зробив обгрунтований висновок, що поет належав 
до товариства й справив на ідеологію кирило-мефодіївців могут-
ній революційний вплив. 

Прояви буржуазно-націоналістичних тенденцій у висвітленні 
історії Кирило-Мефодіївського товариства знаходимо в статті 
історика О. Ю. Гермайзе «П. Куліш і М. І. Костомаров як члени 
Кирило-Мефодіївського братства» 3. «В Кирило-Мефодіївському 
братстві,— твердив він,— молоде покоління 40 р. поєднало ро-
мантику, слов'янофільство, демократизм на основі християнсько-
го гуманізму, нарешті українство як грунт для роботи і навіть 
центр для панславістських мрій»4. Автор обійшов антикріпо-
сницький і антисамодержавний характер організації, а намагав-
ся видати «українство» за головний напрям ідеології й діяльно-
сті кирило-мефодіївців. Революційний твір «Книги буття україн-
ського народу», авторство якої приписано виключно Костомаро-
ву, він назвав «голосним маніфестом української демократичної 
свідомості»5. Під тиском незаперечних фактів Гермайзе все ж 
мусив визнати наявність розходжень у політичних поглядах ки-
рило-мефодіївців, зокрема Шевченка і Куліша. «Антиподом Ку-
ліша,— писав він,— був Шевченко, органічно зв'язаний з селян-
ством, але не одірваний ще від староукраїнського ліберального 
романтизму. В ньому зародки ідеології майбутніх революційних 
бур...» ® На думку автора, «доба та ще не спромоглася утворити 
різку ідеологічну диференціацію»7. Протилежність поглядів 

.Шевченка і Костомарова він взагалі ігнорував. 

1 Д. Б а г а л і й. "Г. Г. Шевченко і кирило-мефодіївці, стор. 85. 
2 «Україна», 1925, кн. 1-2, стор. 51—99. 
3 Шевченко та його доба. Збірник перший. ДВУ, 1925. 
4 Т а м ж е , стор. 45. 
5 Т а м ж е. 
6 Т а м ж е , стор. 40. 
7 Т а м . ж е , стор. 55-
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В статті історика В. Міяковського «Микола Гулак» 1 значна 
увага звернута на утворення товариства і роль в цьому головних 

^фундаторів М. І. Гулака, М. І. Костомарова та В. М. Білозер-
і- ського. Автор висловив думку, що товариство організувалося на-

Іприкінці 1845 —на початку 1846 р. на пропозицію М. І. Гулака, 
в квартирі якого деякий час жив і М. І. Костомаров. «... Ми не 
маємо підстав для сумнівів в тому,— писав Міяковський,— що 

j Гулак був головним організатором братства, був його органі-
з у ю ч и м центром. З трьох основоположників братства цю ролю 
fe можна приписати тільки йому одному» 2. 
; Висвітленню питань організації, ідеології та тактики товари-
І ства присвячена книга історика 3. Гуревича 3. Ця праця повто-
р ю є положення Річицького й Слабченка про дрібнобуржуазний 
ї характер товариства, розглядає програму кирило-мефодіївців 
£ без врахування особливостей епохи, обходить питання про на-
j ступність ідей декабристів і кирило-мефодіївців, надмірно роз-
І дуває національний момент. «Перед нами,— пише Гуревич,— ти-
Г пова програма в дусі соціалістів-утопістів, програма перших ук-
Ь раїиських народників» 4. Автор зробив невдалу спробу виділити 
l' політичні течії в товаристві: «Центральне ядро — з дрібнобуржу-
>; азним ідеалом федерації слов'янських демократичних республік 

на підставі істини, свободи, рівності й права власності; право-4 

f РУЧ — аристократ П. Куліш, ліворуч —Т. Шевченко — ідеолог 
Гпередпролетаріату і в стороні — ліберал Андрузький та соціа-
; ліст Савич» 5. В 30-х роках історія Кирило-Мефодіївського това-

риствц приваблювала нових дослідників, які на основі ширшого 
* кола джерел намагалися показати ідеологічні основи й практич-
I, ну діяльність цієї організації, а також визначити її місце у виз-
1 вольному русі. Історик Ф. О. Ястребов у ряді праць 6 назвав йо-
;- го першою політичною організацією передової інтелігенції, яка 
• сполучала у своїх поглядах ідеологію «ростучої української бур-
^Жуазії і передової частини дворянства». При цьому автор, вка-
.. -Зуючи на існування серед членів товариства ліберальної та ре-

•йолюційно-демократичної частин, все ж не відзначив важливо-
моменту, що остання відбивала настрої та прагнення 

^Селянства. Слід також зазначити, що Ф. О. Ястребов дав високу 
?-оцінку діяльності Т. Г. Шевченка та його революціонізуючого 

' 1 Шевченко та його доба. Збірник другий. К., 1926, стор. 114—153. 
> ' Т а м ж е, стор. 126, 127. 

3 3 . Г у р е в и ч . Молода Україна. До восьмидесятих роковин Кирило 
_ Мефодіївського братства. Харків, 1928. 

' Т а м ж е , стор. 42. 
Г - ' 8 Т а м ж е, стор. 84. 
і' - .. 8 Ф- Я с т р е б о в. Україна в першій половині XIX століття.— Нариси істо-
>ЧИЇ України, вип. VIII. К , 1939; й о г о ж. Т. Г. Шевченко в революційному 

Шсі ЗО—50-х рок4в XIX ст.— Пам'яті Т. Г. Шевченка. Збірник статей до 
5-ліття з дня народження. 1814—1939. К., 1939. 



впливу на ідеологію й практичну діяльність товариства в цілому. 
Він вказав на певні суперечності та ідейні незгоди в товаристві, 
але на їх гостроті й непримиренності не наголошував. Позитивну 
оцінку одержала й програма, викладена в «Книгах буття україн-
ського народу» 

У той же час вийшла у світ праця історика А. І. Бортникова 
«Кирило-Мефодіївське товариство. (Головні ідеї й цілі)», де 
зроблена спроба аналізувати програмно-ідеологічні документи 
таємної організації. До ідеології кирило-мефодіївців автор від-
ніс козакофільський романтизм, християнський соціалізм, демо-
кратичний панславізм та ідею слов'янської самобутності. Полі-
тична програма включала боротьбу проти царизму й кріпосництва, 
а також ідею слов'янської федеративної демократичної республі-
ки. Ідея загальної освіти народу в цій праці місця не знайшла, хоч 
саме їй кирило-мефодіївці надавали великого значення в здій-
сненні програми. В ідеології автор переоцінив такі питання, як 
козакофільський романтизм і демократичний панславізм, бо в 
товаристві вони не стояли на чільному місці. Як і Ф. О. Ястре-
бов, А. І. Бортников підкреслював могутній вплив Т. Г. Шевчен-
ка на ідеологію та діяльність товариства, яке без достатніх під-
став названо організацією «соціалістичної інтелігенції» 2. Зали-
шився не доведеним і висновок, що більшість кирило-мефодіївців 
визнавала «революційний шлях здійснення своїх політичних 
ідей», або ж «схилялася до визнання цього шляху» 3. Насправ-
ді ж меншість дотримувалась такої позиції. В статті відсутнє 
чітке політичне розмежування членів товариства на ліберальну й 
революційно-демократичну групи. Тому не можна визнати за 
правильний й такий висновок: «Ведучи пропаганду проти само-
державства і кріпосництва, кирило-мефодіївці виступали як бур-
жуазні демократи» 4. Не можна погодитися і з тезою, що такі лі-
беральні діячі, як Костомаров, Куліш і Білозерський, визнавали 
або схилялися до визнання «необхідності насильственного 
знищення самодержавства й кріпосництва» 5. Загалом у праці 
Бортникова висунуто чимало необгрунтованих і суперечли-
вих тез. 

Суперечливу і подекуди неправильну оцінку Кирило-Мефо-
діївському товариству дав історик В. Т. Горбатюк в статті 
«Т. Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство». На його 
думку, «товариство не приймало якоїсь програми і статуту і но-
сило характер випадкових зібрань приятелів, які вели розмови 

1 Нариси історії України, вип. VIII, стор. 168—173. 
2 Труды исторического факультета Киевского государственного универси-

тета им. Т. Г. Шевченко, т. 1, 1939, стор. 257. 
3 Т а м ж е , стор. 263. 
4 Т а м ж е , стор. 269. 
Б Т а м ж е , стор. 271. 
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I 
^ на різні наукові і політичні теми» Цим по суті заперечується 

наявність організації, ставиться під сумнів її діяльність. 
В. Т. Горбатюк без достатніх аргументів намагався відділити 
Т. Г. Шевченка від товариства, не помітив і двох течій у ньому. 
«Шевченко,— писав він,— не був і не міг бути однодумцем Ки-
рило-Мефодіївського товариства, що виходить із очевидної про-
тилежності політичних поглядів поета і учасників цього товари-
ства, так і свідчень всіх кирило-мефодіївців і Шевченка слідчій 
комісії і пізніше в своїх спогадах» 2. 

Літературознавець Є. П. Кирилюк 9 березня 1944 р. виступив 
на шевченківській сесії АН УРСР у Москві з доповіддю «Шев-
ченко і Кирило-Мефодіївське братство»3. Автор зробив огляд 
документальних матеріалів, мемуарів, епістолярії, літератури, 
що стосувалася теми, й аргументовано ствердив належність 
Т. Г. Шевченка до таємної організації. 

У післявоєнний період виступив історик Ю. О. Ковмір з стат-
тею «Т. Г. Шевченко в Кирило-Мефодіївськом,у товаристві», в 
якій висловлено чимало суперечливих тверджень. Якщо Бортни-
ков і Горбатюк ігнорували наявність революційно-демократичної 
та ліберальної течій у товаристві, то Ковмір, навпаки, перебіль-
шував гостроту суперечностей між обома течіями. «Ліберальна 
група товариства,— пише автор,— бере курс на перетворення" 
його в науково-освітню Легальну організацію. Це була ставка на 
компроміс з царизмом» 4. Ця теза висунута без будь-якої аргу-
ментації. Далі Ковмір твердить, що в товаристві «різко виділи-
лись два основні напрями; між якими по всіх ідейних, програм-
них і тактичних питаннях йшла гостра боротьба». Гострота супе-
речностей тут явно перебільшена, а до того ж і не підтверджена 
фактами з документів. 

Не можна погодитися й з таким висновком у цій праці: 
«В процесі цієї боротьби у зв'язку з піднесенням революційного 
руху в країні панівною і визначальною в товаристві ставала те-
чія революційно-демократична. І в цьому головна заслуга Тара-
са Григоровича Шевченка та його прибічників»5. Звичайно, ре-
волюційний вплив Т. Г. Шевченка на товариство, як і весь ви-

: звольний рух на Україні, був величезний. Та з цього ще не мож-
на робити висновок, що в товаристві переважала революційно-
демократична течія. Насправді автор цього не довів докумен-
тальними даними. 

1 Труди історичного факультету Одеського державного університету, т. 1, 
1939, стор. 54. 

2 Т а м ж е , стор. 45. 
3 «Вісті АН УРСР», 1944, № 3—4, стор. 39—53. 
4 Наукові записки Житомирського державного педагогічного інституту, 

т. 1, 1950, стор. 84. 
6 Т а м - ж е, стор. 86. 
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Значним вкладом у дослідження суспільно-політичного руху 
на Україні і висвітлення історії Кирило-Мефодіївського товари-
ства є книга історика П. А. Зайончковського Використавши ар-
хівні й опубліковані матеріали, автор прагнув висвітлити всі 
основні питання історії товариства і зробив значний крок вперед 
у дослідженні цієї важливої теми: дав цікавий огляд джерел і 
літератури, аналіз ідеології та програми товариства, ідейних по-
зицій кирило-мефодіївців. Загалом у цій книзі Кирило-Мефоді-
ївське товариство розглядається як прогресивна організація, 
що об'єктивно відбивала інтереси й прагнення української лібе-
ральної буржуазії. Учасників товариства автор відносив до пред-
ставників передової суспільної думки. 

Проте ряд думок і положень П. А. Зайончковського не аргу-
ментовано. На його думку, всі кирило-мефодіївці, за винятком 
Шевченка, «стояли на ліберальних позиціях» і лише дехто з них 
«проявляв певні хитання в бік революційних методів боротьби» 2. 
Таким чином, фактично вплив революційно-демократичної групи 
членів товариства нехтувався, іноді навіть не визнавалось існу-
вання такої групи. Щодо участі Т. Г. Шевченка в товаристві ав-
тор у розділі «Виникнення і склад товариства» на основі ряду 
фактів доводить участь поета в товаристві. Разом з тим він вка-
зує на «особливе місце» там Т. Г. Шевченка, який своєю творчі-
стю справляв «величезний вплив на розвиток національно-ви-
звольного руху українського народу» 3. Але далі декларативної 
заяви автор не пішов. Навпаки, він ставить під сумнів практич-
ну діяльність Т. Г. Шевченка «в справі організації революційної 
боротьби з існуючим феодально-кріпосницьким ладом»4 . Як і в 
статті В. Т. Горбатюка, в цій книзі безпідставно применшена 
роль Т. Г. Шевченка в українському визвольному русі і в згур-
туванні революційно-демократичних сил. Вважаючи Кирило-Ме-
фодіївське товариство організацією виключно ліберально-бур-
жуазною, автор книги залишив поза увагою революційно-демо-
кратичну сторону програми, в якій відбивалися інтереси 
поневоленого селянства. Проте навіть окремі істотні недоліки не 
применшують значення монографії П. А. Зайончковського у ви-
світленні історії товариства; 

Важливе місце у вивченні історії Кирило-Мефодіївського то-
вариства посіли праці, що вийшли в світ у 60-х роках. По основ-
них питаннях вони підводять підсумки тривалих пошуків учених, 
хоч серед них ще трапляються такі,, що повторюють застарілі 
положення й концепції. 

1 А - З а й о н ч к о в с к и й . Кирилло-Мефодиевское общество (1846-
1847). М., 1959. 

; Т а м ж е , стор. 145—147. 
3 Т а м ж е , стор. 99. 

, 4 Т а м ж е , стор. 102. 
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Відомий філософ І. Д. Назаренко опублікував спеціальні роз-
діли «Т. Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство» 1 і 

^ «Кирило-Мефодіївське товариство» 2. Він підкреслював величез-
ну роль в ідейній підготовці товариства та його діяльності полу-
м'яної поезії Т. Г. Шевченка, навколо якого згуртувалася «най-
прогресивніша частина товариства», яка поділяла погляди поета 
«про необхідність насильної ліквідації самодержавства та кріпо-

. сництва, про створення республіки і об'єднання на цій основі 
всіх слов'янських народів» 3. Автор цілком справедливо підкре-
слював, що революційно-демократична частина товариства ста-
новила в товаристві меншість, а не більшість, як твердив Ковмір. 
Назаренко дав глибокий аналіз програмних та ідеологічних'до-
кументів товариства, відзначивши їх сильні й слабкі сторони, 
звернув увагу на революційний зміст діяльності кирило-мефоді-
ївців, продовження ними революційних традицій декабристів. 
У його працях розглянуто питання про вплив ідей християнсько-
го соціалізму, який у той час поширювався в Західній Європі, на 
документи товариства, відзначено і певний відбиток на них релі-
гійного моменту. Автор слушно зауважує, що «головна ідея цих 
документів усе-таки зводилась до визнання необхідності лікві-
дації кріпосництва і вимоги рівності станів. Негативне ставлення 
до кріпосного права було центральним пунктом, що об'єднував 
усіх членів товариства в одну організацію»4. В книзі говориться 
про існування в товаристві двох течій — ліберальної і революцій-
но-демократичної, а також і про наявність між ними певних не-
згод у принципових питаннях боротьби. Взагалі ж автор дав ви-
соку оцінку Кирило-Мефодіївському товариству, вказавши, що 
«при всіх помилках, причому серйозних, при всіх слабкостях, 
що мали місце у програмних документах і діях товариства, воно 
було першою політичною антикріпосницькою організацією, що 
відображала політичне пробудження українського народу»5 . 
Цілком слушно зазначено, що революційно-демократична течія 
товариства на чолі з Т. Г. Шевченком «виражала інтереси широ-
ких верств українського селянства» 6. 

Заслуговує на увагу і праця історика А. К. Буцика про су-
спільно-політичний рух, де є окремий розділ «Кирило-мефодіївці. 
Т. Г. Шевченко»7. Автор вказав на видне місце Кирило-Мефоді-

1 І. Д. Н а з а р е н к о. Суспільно-політичні, філософські, естетичні та ате-
і їстичні погляди Т. Г. Шевченка. К-, 1964, стор. 184—213. 

2 Нарис історії філософії на Україні. К., 1966, стор. 149—157. 
3 І. Д. Н а з а р е н к о. Суспільно-політичні, філософські, естетичні та атеї-

стичні погляди Т. Г. Шевченка, стор. 186, 188. 
4 Т а м ж е , стор. 191. 
5 Т а м ж е , стор. 212. 
® Нарис історії філософії на Україні, стор. 154. 
7 А. К. Б у ц и к . Суспільно-політичний рух в Росії ЗО—50-х років XIX ст. 

Посібник для вчителів, к., 1964, стор. 178—215. 
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ївського товариства в ідейній та визвольній боротьбі першої по-
ловини XIX ст., стисло показав історію його утворення, склад і 
діяльність, розповів про зміст основних програмних документів, 
тактику і практичну діяльність членів товариства, участь в ньо-
му Т. Г. Шевченка, зв'язки з петрашевцями. Відзначаючи наяв-
ність у товаристві ліберальної та революційно-демократичної те-
чій, А. К. Буцик справедливо зазначив, що «спроба показати 
наявність в 40-х роках непримиренних суперечностей у програм-
них питаннях між кирило-мефодіївцями нічим не виправдана» 
Цим він спростовує необгрунтовані твердження Ю. О. Ковміра в 
згаданій вище статті, а також в статті М. С. Денисенка «Кири-
ло-Мефодіївське товариство. (До питання про ідейну бороть-
бу)» 2 про наявність у товаристві гострої ідейної боротьби, бо 
вони висунуті без будь-якої аргументації. 

У 1966 р. Ю. О. Ковмір знову виступив з статтею «Т. Г. Шев-
ченко і Кирило-Мефодіївське товариство» 3. Уникаючи повторен-
ня суперечливих і необгрунтованих тверджень, висунутих раніше, 
автор впадає в іншу крайність — обходить розмежування това-
риства на ліберальну й революційно-демократичну групи, не вка-
зує на наявність у кирило-мефодіївців відмінності в поглядах на 
тактику боротьби за здійснення програми. Він обмежується лише 
невиразною заявою, що «навколо Шевченка згуртовується най-
радикальніша частина товариства, очолена ним і революціоне-
ром-демократом М. Гулаком»4 . Ковмір твердить, що «антикрі-
посницьку і національно-визвольну програму сприйняли Шевчен-
ко і його однодумці»5. Насправді ж вони її висунули й 
відстоювали в полеміці з ліберально-реформістською частиною 
товариства. Автор чомусь промовчав, що в питанні про участь 
Т. Г. Шевченка в товаристві серед радянських учених висловлю-
валися різні думки, і правда народжувалась в тривалій творчій 
дискусії. В цій статті будь-яких додаткових фактів не приведено 
і, на жаль, не висловлено нових слушних думок. 

У зв'язку з відзначенням 150-річчя з дня народження 
М. І. Костомарова (1967 р.) і П. О. Куліша (1969 р.) вийшли у 
світ статті, в яких висвітлюються окремі питання історії Кирило-
Мефодіївського товариства і дається оцінка суспільно-політич-
них поглядів його членів. 

В статті історика Р. П. Іванової «М. І. Костомаров у суспіль-
но-політичному русі»6 головна увага зосереджується на ідеях 
визволення слов'янських народів і їх об'єднанні в республікан-
ський союз. Політичні завдання товариства — усунення самодер-

1 А. К. Б у ц и к. Назв, праця, стор. 201. 
2 3 історії філософської думки на Україні. К., 1963. 
3 «Український історичний журнал», 1966, № 3, стор. 75—78. 
4 Т а м ж е , стор. 77. 
5 Т а м ж е. 
6 «Український історичний журнал», 1967, № 5, стор. 31—41. 
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жавства, скасування кріпацтва і станів, освіта народу — не зна-
йшли бодай стислого розкриття, 3 статті не видно визначної ролі 
М. І. Костомарова в організації й діяльності товариства, вироб-
ленні програмних документів, навіть не згадано участь його в 
ствбренні й поширенні «Книг буття українського народу». Не-
переконливо звучить і таке твердження: «Кирило-мефодіївці, а 
з ними й М. Костомаров не ставили питання про революційне 
повалення с а м о д е р ж а в с т в а » А д ж е боротьба проти царизму — 
головний мотив революційної поезії Т. Г. Шевченка, одностайне 
прагнення послідовників поета на чолі з М. І. Гулаком. 

Показові діяльності П. О. Куліша в товаристві значною мі-
рою присвячена стаття історика П. С. Гончарука «Історичні по-
гляди П. О. Куліша під час його перебування в Кирило-Мефо-
діївському товаристві» 2. Автор справедливо вважає Куліша од-
ним з найактивніших членів таємгїбї організації, вказує його 
чільне місце серед ліберально-реформістської і консервативної 
частини кирило-мефодіївців. «Т. Г. Шевченко та його однодум-
ці,— пише він,— пропонували шлях селянської революції, по-
клавши цим початок розвитку революційно-демократичної думки 
на Україні. П. О. Куліш, М. І. Костомаров, В. М. Білозерський 
виступили за мирний шлях боротьби — шлях реформ та освіти 
народу» 3. Однак Гончарук, не розвиваючи цієї важливої тези, 
намагається ототожнити погляди П. О. Куліша і Т. Г. Шевченка 
на важливі історичні події на Україні — народні рухи, козацтво, 
культурний розвиток4. Автор уникає і загальновідомих фактів, 
що твори Куліша (особливо «Карманная книжка для помещиков 
и лучший, извлеченный из опыта, способ управлять имением». 
СПб., 1846) сприяли формуванню ліберально-реформістських по-
глядів у товаристві. Загальні висновки автора про демократичне 
розуміння історії Кулішем не переконливі. Не можна зрозуміти 
й того, чи згоден автор з тими істориками, які звинувачували Ку-
ліша в месіанстві й націоналістичних тенденціях 5. 

Досягненням радянської історіографії у висвітленні історії 
Кирило-Мефодіївського товариства є узагальнюючі положення в 
підрозділі «Зародження революційно-демократичного руху. 
Т. Г. Шевченко. Кирило-Мефодіївське товариство» (автори — ві-
домі вчені-історики І. О. Гуржій, М. Н. Лещенко, Ф. О. Ястребов) 
двотомної історії УРСР, виданої до 50-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції6. Тут стисло показано умови виникнен-
ня і діяльність товариства, величезний вплив революційної поезії 

1 «Український історичний журнал», 1967, № 5, стор. 33. 
2 «Український історичний журнал», 1969, № 8, стор. 78—85. 
3 Т а м ж е , стор. 81. 
4 Т а м ж е , стор. 80, 81, 83. 
5 Т а м ж е , стор. 80, 81, 85. 
6 Історія Української РСР, т. 1. К., 1967, стор. 388—396. 
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Т. Г. Шевченка на ідейне життя і формування революційних сил 
на Україні, викладено основні положення програмних докумен-
тів — статуту і «Книг буття українського народу». Особлива 
увага звернута на розвиток кирило-мефодіївцями республікан-
ської традиції декабристів. 

Протягом тривалого часу історики й літератори, філософи й 
соціологи наполегливо досліджують матеріали, що стосуються 
Кирило-Мефодіївського товариства — таємної антикріпосницької 
організації, що виступила на боротьбу за інтереси трудящих у 
жахливі роки миколаївської реакції. 

За цей період сформувалися погляди на товариство буржуаз-
ної історіографії й історіографії радянської, що грунтується на 
гранітній основі марксизму-ленінізму. Радянські історики, об'єк-
тивно висвітлюючи діяльність товариства в руслі всеросійського 
визвольного руху, піддали критиці методологічну неспромож-
ність буржуазної науки, фальсифікаторські вправи українських 
буржуазних націоналістів і російських великодержавних шовіні-
стів. 

Для поглибленого вивчення історії Кирило-Мефодіївського 
товариства важливе значення мала тривала дискусія серед ра-
дянських істориків і літераторів про характер таємної організа-
ції, наявність в ній політичних течій, належність і роль Т. Г. Шев-
ченка в товаристві, практичну діяльність кирило-мефодіївців 
тощо. Більшість питань вирішено позитивно, і це незаперечне до-
сягнення. радянської історіографії. 

Проте окремі питання цієї теми потребують ґрунтовнішого 
дослідження: вплив світової суспільної думки на ідеологію ки-
рило-мефодіївців, революційні зв'язки товариства, поширення 
ідей утопічного соціалізму, суспільно-політичні погляди окремих 
його членів, місце й значення цієї таємної організації у визволь-
ному русі. Дальшій роботі учених сприятиме видання документів 
слідчої справи про Кирило-Мефодіївське товариство. 

Г. Я. С е р г и е н к о 

ИСТОРИОГРАФИЯ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО ОБЩЕСТВА 

Р е з ю м е 

В статье сделан систематический обзор главнейших исследований по истории 
Кирилло-Мефодиевского общества — тайной антикрепостнической организации 
передовой интеллигенции Украины. Принципиальной критике подвергнута 
буржуазно-националистическая литература, стремившаяся показать общество 
оторванным от всероссийского освободительного движения, начатого декаб-
ристами и развитого последующими поколениями революционеров. Значи-
тельное место в статье занимает советская историография о Кирилло-Мефо-
диевском обществе. В основу ее оценки положено высказывание В. И. Ленина 



и большевистской печати по поводу программы кирилло-мефодиевцев. Автор 
внимательно проследил отражение в литературе дискуссионных вопросов: об 
участии в обществе Т. Г. Шевченко, разделении членов общества на револю-
ционно-демократическую и либерально-буржуазную части, степени остроты 
противоречий между этими группами, революционности программных доку-
ментов и др. В конце статьи сделан вполне справедливый вывод, что советская 
историография добилась значительных успехов в исследовании и освещении 
в печати истории Кирилло-Мефодиевского общества на основе марксистско-
ленинской методологии. Однако ряд важных вопросов нуждается в дальней-
шем углубленном исследовании: практическая деятельность и революционные 
связи, общественно-политические взгляды, просветительная деятельность, влия-
ние на кирилло-мефодиевцев мировой общественной мысли, место общества в 
русском освободительном движении. Публикация корпуса документов о Ки-
рилло-Мефодиевском обществе, подготовленного коллективом ученых респуб-
лики, значительно расширит базу исследования этой организации как яркой 
страницы в истории освободительного движения на Украине. 

JI. А. К о в а л е н к о 

РОЛЬ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ-ДВОРЯН 
І ПРОГРЕСИВНИХ ДВОРЯНСЬКИХ ІСТОРИКІВ 
У Р О З Р О Б Ц І ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

В історичній науці вважається загальновизнаним, що кінець 
XVIII (останнє десятиріччя) і перші десятиріччя XIX ст. були ча-
сом кризи феодально-кріпосницького ладу в Росії і України в 
тому числі, тобто це був новий період в історії, цілком окресле-
ний, своєрідний. Основним питанням соціальних відносин і гро-
мадсько-політичного ж:иття цих десятиліть була боротьба навко-
ло кріпацтва з виразно окресленими новими моментами. Нова 
якість полягала не лише в наростанні хвилі і активності гніву 
кріпаків, що знаходило свій прояв у значних селянських висту-
пах і повстаннях по Україні, а в тому, що в боротьбу проти крі-
посництва включилась передова дворянська інтелігенція. Тон 
завдавала більш розвинута російська суспільно-політична дум-
ка в особі О. Радіщева і радіщевців. На Україні в ці десятиліття 
з постулатами просвітительства виступили В. В. Капніст, 
Я. П. Козельський, Г. С. Винський, І. П. Котляревський. Отож, 
зрозуміло, що проблема кріпацтва стає однією з центральних 
для розвитку історичної думки, загалом, і опрацювання питань 
історії України, зокрема. Справді, в історіографії тих часів ви-
разно окреслюються дві течії, яких ділило ставлення до кріпа-
цтва: консервативно-дворянська історіографія, що виступала з 
позицій захисту системи кріпосництва й самодержавства та 
прогресивна течія, представлена дворянами-революціонерами. 
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