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Микола Міхновський: деякі штрихи до громадсько-політичної та 
просвітницької діяльності наприкінці ХІХ ст. 

 
Серед плеяди діячів національного руху Наддніпрянської України 

кінця ХІХ — початку ХХ ст. виділяється постать Миколи Міхновського, 
якого по праву можна вважати першим ідеологом і реалізатором 
політичних задумів ідеї української державності. І хоча своє свідоме 
громадське життя він розпочав під час існування здебільшого культурно-
просвіт-ницької роботи українофільських молодіжних громад під 
керівництвом старих громадівців, його не задовольняло в українофільстві 
усе те, що було пов’язане з невірою в самостійницькі, державницькі сили 
власного народу. М. Міхновський не хотів йти шляхом безхребетного 
аполітичного українофільства, а заснував школу національного 
радикалізму1. Свої теоретичні міркування він почав переносити у площину 
практичних дій, ставши активним членом, а потім і одним із лідерів таємної 
студентської організації, яка на початку 90-х років оголосила своєю метою 
здобуття національної свободи та побудови власної держави2. Це було 
«Братство Тарасівців», яке потім трансформувалось у «Тарасівську 
Громаду». 

Поява та існування «Тарасівської Громади» на початку 90-х рр. 
ХІХ ст. стало знаменною подією в історії українського національного руху, 
оскільки вперше «зрушила з місця справу українську та мала великий 
вплив на тогочасну українську інтелігенцію, що складалася тоді з трьох 
таборів: українського, з незначної частини, що ще була під впливом ідей 
Драгоманова та ішла стежкою соціялістичного федералізму, та третьої 
течії, більш радикальної, що пішла просто до соціялістичних революційних 
партій московських та іронічно навіть з презирством ставилася до 
українського національного руху, ігноруючи всякі його впливи»3. 
«Тарасівське Братство» по суті започатковувало самостійницький напрямок 
у розвитку українського національного руху.  

Головні ідеї «Братства», які були розроблені М. Міхновським, вийшли 
друком в квітні 1893 р. у львівському часопису «Правда» під назвою 
«Profession de foi молодих українців». У цій декларації головним завданням 
кожного українського патріота визначалося знищення московського 
гноблення і визволення всіх поневолених народів колишньої царської Росії, 
а перш за все — українського. Головними напрямками діяльності за цією 
декларацією були: а) досягнення такого ладу, «в якому немає місця нації 



пануючій і нації підвладній», «прагнення до федеративного ладу у тих 
державах, з якими з’єднана українська земля»; б) боротьба за права нації, а 
не інтереси того чи іншого класу або соціальної групи; в) створення в 
українській державі справедливого соціального ладу; г) відданість кожного 
українця справі національного визволення; д) відродження серед українців 
національних почуттів. А оскільки проголошені ідеї ще не мали чіткої 
програми дій у справі національного відродження України без огляду на 
інші народи Російської імперії, то члени «Братерства Тарасівців» назвали 
себе «націоналами», а не націоналістами4. 

Вихід у світ у Галичині цієї політичної декларації мав дуже велике 
значення. Вона ідейно поєднувала обидві частини українського народу, що 
знаходилися під австрійською і московською владами і надавала 
національному руху характеру чіткого ідейно-політичного об’єднання. Але 
того рівня розвитку української політичної думки ці тези були незвичними, 
революційними і вносили нове у політичні погляди більшості українців. 
Таким чином М. Міхновський став від самого початку своєї політичної 
діяльності ідеологом новітнього націоналізму соборної України5. 

Головні ідеї «Братерства Тарасівців», а також його діяльність 
викликали тривогу царських жандармів. Вони реально усвідомлювали 
небезпеку існуванню Російської імперії у майбутньому і зробили все від 
них залежне, щоб припинити діяльність цього товариства. 

Але вийшло навпаки. Ліквідація «Тарасівського Братства» відразу ж 
привернула увагу до українського руху тієї частини української молоді, що 
стояла на радикальних позиціях у вирішенні національного питання, 
залучила її до боротьби в майбутньому за визволення свого народу і 
створення єдиної самостійної України. Тому не можна сказати, що 
тарасівців розгромила царська поліція арештами і в’язницею. Ці акції 
тільки призупинили на деякий час організаційну роботу. Виростає 
титанічна постать М. Міхновського, який продовжує роботу як легальними, 
так і нелегальними. До боротьби почали приєднуватися представники нової 
генерації і при тому по обидва боки російсько-австрійського кордону6. 

На той час М. Міхновський не був заарештований жандармами, 
оскільки останні не розглядали в ньому речника українського 
самостійництва в недалекому майбутньому. Ця обставина дозволила 
Міхновському закінчити юридичний факультет університету та почати 
працювати адвокатом у Києві. Молодий, енергійний, завзятий, гострий на 
слово, він, поряд зі своєю адвокатською практикою, активно продовжує 
проводити роботу в українофільських гуртках, а навесні 1896 р. стає 
засновником таємної організації «Молода Україна», входить до складу її 
Комітету7.  

При цьому М. Міхновський непохитно дотримувався своїх принципів і 
продовжував залишатися вірним клятві, яку дав ще будучи членом 
«Братства Тарасівців». З метою більш широкої організації освіти населення 
України рідною мовою та підготовки свідомої української інтелігенції, яка 



могла б потім понести свої знання до народу і відродити в ньому почуття 
власної національної гідності, він стає ідейним натхненником та 
ініціатором створення Українського університету у Львові і розробки 
проекту його заснування. У серпні 1897 р. він разом з Б. Грінченком 
складає «Відозву до українців у справі заснування Українського 
Університету», в якій був оприлюднений і проект створення такого 
університету8. Потім за кошт Комітету «Молодої України» вона була 
видана в Чернівцях, а вже 5 лютого 1898 р. лежала на столі у жандармів9.  

В цьому документі цілком однозначно простежувався новий підхід як 
до національного, так і до освітніх питань, а також робилися прогнози на 
майбутнє з вище названих проблем. У «Відозві» майже не залишається 
місця залишкам культурницької минувшини колишніх Громад. Вже сам 
початок відозви свідчить про це. «Що робити, щоб наш пригнічений, 
зневажений та принижений нарід став такою ж культурною самосвідомою і 
міцною нацією як інші і вільні народи?». Далі у відозві дається і відповідь 
на це питання — «треба як найхутчій, як найглибше і як найширше пустить 
в нарід просвіту — просвіту національно-демократичну і науково-
поступову, щоб просвітити усі верстви суспільності і піднести нашу 
духовну культуру як найвище. Бо просвіта — сила, велика, могутна сила, 
сила не тілько моральна, але й економічно-політична»10. У цій відповіді на 
поставлене самими ж авторами питання, національний і культурницький 
аспекти йдуть разом, пліч-о-пліч, навіть з певною перевагою 
національного. В особі молодого М. Міхновського і такої визначної на той 
час постаті як, Б. Грінченко ми бачимо органічне поєднання поміркованого 
просвітництва з щойно народженим українським радикалізмом. 

У відозві розкриваються і причини, що привели українську націю до 
стану занепаду, для чого здійснюється глибокий і широкий екскурс в 
історію українського народу. «Відповідь одна: денаціоналізація нашої 
інтелігенції і темнота чорного народу... Ми боролися не за культурну 
самостійність і долю цілого народу, а тілько за політичну автономію, а 
згодом — лишень за власні «права і вольности», а між ними й за право: 
експлуатовати чорний нарід... Смерть духова знов попередила політичну: 
зробила її конечною — неминучою.  

І сталось нарешті те, що наша інтелігенція зовсім забула до якої нації 
належить вона і — зляшена на правому боці Дніпра, змоскалена на лівому 
— забула навіть про «права і вольности»11. У відозві, створеній М. 
Міхновським та схваленій Б. Грінченком, національні духовність і культура 
ставляться на перше місце, а лише потім питання політичні й класові. 

Головною причиною, що денаціоналізувала і деморалізувала 
українську інтелігенцію, М. Міхновський називає таку: «чужа школа! 
Школа перш за все і більш за все, майже виключно школа; школа і та чужа 
література і культура, до якої привчала та чужа школа, яку несла вона з 
собою, виховувала — освічувала»12. 



Щоб вийти з того стану, в якому знаходилась на той час освіта в 
Україні, для цього, пишуть автори відозви, «потрібні насамперед школи — 
низчі, середні, спеціальні й найвисші... Тілько широка національно-
поступова школа дасть силу, оружиє до боротьби». Вони вважали, що якщо 
реалізувати задумане, то через 15—20 років «ніяка ворожа сила не подужає 
тоді не тілько придушити нас, але на якийсь навіть час затримати 
поступовий рух нашої нації... Все це буде якщо ми організуємо український 
університет»13. 

Знаючи про те, що відкрити такий університет у Наддніпрянській 
Україні неможливо, М. Міхновський звертає свій погляд на Галичину і 
надає їй пріоритетного значення. «Слава Богу, що в нас є Галичина. 
Галичина — це дороге і єдине місце, де ми можемо одкрито і широко 
працювати, — це наша сила, опора і надія. Чого доб’ємося ми у Галичині, 
те мусить переливатись і в недовгий час переллється і в Україну 
росийську... Галичина мусить стати для нас культурним осередком і стати 
ним тим хутчій, що ставимо її ми ж, усі Українці... Одно слово: український 
університет в Галичині поведе до широкої національно-поступової освіти 
не одну Галичину, але й всю Україну, поведе не тілько колись, але й зараз, 
не зважаючи на кордон і всякі заборони.»14 На жаль, тоді відкрити 
Український університет у Галичині не вдалося з цілої низки усім відомих 
причин. 

Як член Комітету «Молодої України», М. Міхновський звертається, 
хоча  не так часто, до М. Грушевського, який на той час мешкав у Львові. 
Його лист до М. Грушевського від 10 жовтня 1897 р. ще раз підтверджує, 
що М. Міхновський брав активну участь в написанні згаданої вище відозви. 
У ньому Міхновський просить М. Грушевського повідомити про вакантні 
місця, що були на той час на правничих кафедрах Львівського 
університету, з метою просування проекту Українського університету у 
Львові15. 

 У 1897—1898 рр. М. Міхновський двічі приїздить у Галичину, 
привозить та організовує транспортування нелегальної літератури у 
російську Україну. В березні 1898 р. Департамент поліції повідомляв 
начальника київських жандармів про грудневу поїздку 1897 р. М. 
Міхновського до Галичини16. Це підтверджували і агентурні відомості 
київських жандармів, у яких вказувалося, що Комітет «Молодої України» 
влаштував у квартирі Міхновського склад закордонних видань, які 
розсилаються ним по різних містах і продаються17. 

У серпні 1898 р. у Києві відбувся з’їзд громадівців, на який прибули 
представники громад з Наддніпрянської України, а також зі Львова, 
Кишинева, Петербурга18. На з’їзді і відбулося, на наш погляд, 
розмежування поміркованої частини громадівців19 з її радикальною 
частиною. Остання зробила спробу створити першу політичну партію у 
Наддніпрянській Україні під назвою «Українська національна партія» зі 
своєю програмою, яка б ідейно і організаційно об’єднувала молоді 



національно свідомі сили в підросійській Україні та в Галичині20. Серед 
національно-революційної молоді робилися спроби не тільки об’єднатися, а 
й закласти у Галичині свою видавничу базу. Таким чином, ми бачимо 
бажання свідомої української радикальної молоді на чолі з М. Міхновським 
не тільки організаційно об’єднатися, а й зробити першу спробу виробити 
власну програму політичної діяльності в позитивному для України 
напрямку. 

У цей час М. Міхновський був лідером радикальної молоді. Якщо 
подивитись на програму «Української національної партії», то можна 
побачити, що головні моменти її практично повторюють програмні пункти 
декларації 1893 р.21. Це дає можливість твердити, що програма першої 
української політичної партії в Наддніпрянській Україні була написана 
саме під його керівництвом або навіть і ним самим. Причетність М. 
Міхновського до цього документу не підлягає сумніву. 

І партія певний час існувала. У вересні 1899 р. жандарми отримали 
чергове повідомлення свого агента, в якому зазначалась: «програму эту  
раздавали русины Колеса и Шухевич на студен. съезде у Лысенка в суботу 
11 сентября. Завтра, 24/IX в квартире Старицкого  собрание Украинс. нац. 
партии и студентов по случаю приезда из Львова Грушевского и 
Шухевича»22. І хоча програма УНП не було втілена у життя, саме існування 
її було тією необхідною перехідною і проміжною сходинкою в політичній 
роботі в Україні, без якої б не з’явилася майже через два роки нова 
політична українська партія — РУП, що сама в недалекому майбутньому 
стане матір’ю майже усіх наступних політичних українських партій. Першу 
програму для неї напише також М. Міхновський і вона буде з’єднувати дві 
частини України в єдине ціле у боротьбі за її соборність і самостійність. 
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