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(70-ті роки ХІХ століття) 

Однією з перших справ, що захопила громадівців на початку 70-х років, 
була експедиція П.Чубинського, який мав намір надати цьому заходу не 
стільки адміністративного, скільки чисто наукового характеру, використати 
цю експедицію широко в інтересах вивчення етнографії всієї України, а не 
лише трьох губерній так званого Південно-Західного краю, як було офіційно 
заплановано [59]. Питання про свою участь у діяльності експедиції 
громадівці розглядали як першочергове. Розпочався пошук людей, які могли 
б допомогти цій справі, збиралися від членів Громад інших міст етнографічні 
матеріали, накопичені в попередні роки. В.Антонович і К.Михальчук взялися 
за спеціальні дослідження, що увійшли пізніше до “Трудов..” експедиції. 
В.Антонович і М.Драгоманов активно готували до друку наукову працю 
“Історичні пісні малоруського народу”, надаючи цьому дослідженню 
великого значення. “Київська громада 1860-х років, - писав М.Грушевський, - 
хотіла мати історію автентичну, свобідну від усяких фальсифікаторів, вповні 
науково зроблену, провірену, зведену, об’яснену найкращими своїми 
науковими силами” [99, 98]. До роботи над збірником було залучено чимало 
людей, які передавали В.Антоновичу і М.Драгоманову власні, зібрані раніше, 
матеріали, продовжували розшуки нових варіантів і текстів, організовували 
етнографічні експедиції тощо.  

Поруч з ветеранами українського руху, такими як М.Костомаров, 
М.Максимович, П.Куліш, О.Маркович, М.Білозерський, працювала й нова 
генерація, зокрема, В.Лисенко, С.Руданський, О.Русов, І.Новицький, 
П.Чубинський, І.Рудченко, О.Андрієвський, О.Лободовський, С.Русова, 
Олена Пчілка та ін. О.Русов пізніше згадував: “Драгоманов запропонував 
мені взяти участь у складанні збірника українських пісень і дум з 
історичними коментарями до них. Він і тепер стояв на тому переконанні, що 
видання такого збірника буде ще одним додатковим фактором, що доказує 
існування тієї мови, про яку обрусителі говорили як про щось неіснуюче” 
[398, 45]. 

До культурологічної діяльності прилучалися учителі, серед яких було 
чимало патріотично настроєних, таких, які прагнули розвитку української 
освіти і культури. Життя підказувало, що потрібна була легальна інституція, 
яка надавала б громадівцям можливість значно розвинути свої важливі 
починання в галузі українознавства і мовознавства, збільшити видавничі 
досягнення, залучити до роботи нових і нових фахівців, і користуватися 
сприянням багатьох вчених і адміністративних закладів. Громадівці шукали 
вихід. І ось, щоб об’єднати розрізнені сили і спрямувати їх до роботи із 
всебічного вивчення України, вони, підтримавши ідею П.Чубинського, 



вирішили організувати Відділ Імператорського Російського Географічного 
Товариства у Києві.  

Одразу зазначимо: Відділ відігравав величезну роль у розвитку 
громадівського руху, адже, за спогадами С.Русової, - він “розбурхав 
національну свідомість багатьох млявих, пригнічених 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” [405, 155].  

Офіційно Відділ розпочав роботу 13 лютого 1873 року. Його відкриття 
дало змогу легалізувати громадівцям свою діяльність, яку вони змушені були 
старанно приховувати, живучи подвійним життям: інтелігента на державній 
службі та «українця за походженням» і переконанням, який “гаряче любить 
свій нещасний край і, по змозі, працює задля нього” [19, 93]. І тому 
громадівці з радістю сприйняли звістку про відкриття Відділу, про вибороту 
можливість вільно працювати. З неабияким захопленням, наприклад, 
П.Житецький повідомляв М.Драгоманову про перше засідання Відділу: 
“Отже, від сьогодні ми маємо бути - народилися!” [13, 130]. П.Чубинський у 
листі до віце-голови Російського Географічного Товариства П.Семенова від 
30.05.1873 р. писав: “Ви не повірите, який я був щасливий, коли дізнався, що 
владналася справа з утворенням Відділу в Києві. Я гарантую, що відділ буде 
трудиться з користю для науки і стане достойною частиною Товариства” 
[416, 255]. На перше установче засідання Відділу прибуло 17 засновників, 14 
з яких - громадівці. Це були: В.Антонович, В.Беренштам, Ф.Вовк, 
П.Житецький, О.Класовський, М.Константинович, М.Левченко, М.Лисенко, 
К.Михальчук, В.Рубінштейн, О.Русов, Є.Трєгубов, Ю.Цвітківський, 
П.Чубинський [173, 2; 346, 3]. Членами Відділу також переважно були 
громадівці, які приїздили з усіх куточків України [682]. Відкриття Відділу в 
Києві сприяло розв’язанню культурних та освітніх завдань, що ставила перед 
собою Громада. Адже відродження пригноблених народностей завжди 
відбувається паралельно із всебічним науковим дослідженням їхньої історії, 
мови, народної літератури та етнографічних особливостей. Діяльність 
Відділу Географічного Товариства у Києві якнайповніше підходила для 
виконання цього завдання. Слід звернути увагу і ще на одну перевагу в 
діяльності такого закладу. Вона не була пов’язана з жодною офіційною 
установою в Києві, а тому громадська ініціатива могла проявлятися зовсім 
вільно, не затиснута будь-якими бюрократичними регламентаціями. 

Отже, громадівці дістали можливість втілювати свої ідеї в практику за 
допомогою легальної установи. Всі комісії Відділу очолили громадівці. 
Навіть побіжний аналіз участі у засіданнях президії товариства, красномовно 
це засвідчує. Так, 6 березня 1873 року із присутніх 23 членів президії - 13 
громадівців; 12.04 - із 24 - 10; 4.06 із 16 - 8; 23.09 із 26 - 14; 14.10 із 21 - 15; 
18.11 із 18 членів президії -13; на заключному засіданні у 1873 році, що 
відбулося 3.12 було 18 присутніх - усі 18 громадівці. Такі самі дані 



задокументовані і за наступні роки [173-174; 659]. Ознайомлення з планами 
Товариства дає підстави говорити про ґрунтовність намірів і великий обсяг 
наукової та редакторсько-видавничої праці. Приміром, пісенні матеріали 
готували до видання В.Антонович і М.Драгоманов, словникові - 
П.Житецький, казки - І.Рудченко, прислів’я - Є.Трегубов. До кола творчих 
інтересів дійсних членів Відділу і Громад входило видання (нерідко й 
створення) досліджень, збірників, описів тощо з різних наукових галузей, як-
от: “Топографічний опис Таращі”, “Етнографічні відомості про Чорнобиль”, 
“Описи шлюбів, гончарського виробництва, збірники лікарських матеріалів”, 
“Народний кредит у Прилуцькому повіті” та ін. Організаційні заходи і 
наукова праця у Відділі, окрім іншого, мали об’єднавчий характер - 
патріотичні сили, розпорошені по краю, тяжіли до Київського осередку, і їх 
потрібно було залучати до легальної наукової діяльності. Йшлося про тих 
людей, які розуміли і були цілком переконані: щиро працювати в Україні й 
для України - їхнє право і патріотичний обов’язок. 

М.Драгоманов, повернувшись із-за кордону і вперше побувавши на 
засіданні Відділу 23 вересня 1873 року, так занотував у “Автобіографії” свої 
враження: “В Києві я застав чималий рух українців. Старші чинили зерно 
нововідкритого “Юго-Западного Отдела Географического Общества”, 
студенти збиралися у гуртки і працювали над словником, подумували і про 
популярні книжки” [351, 361]. 

До наукової діяльності у Відділі широко залучалися міська й сільська 
інтелігенція, ентузіасти збирання фольклорних, етнографічних, історичних, 
економічних матеріалів у багатьох містах і селах України. При цьому, його 
члени розсилали програми, листи, прохання про співробітництво 
губернаторам, і справникам, і митрополиту, і архієпископам, зверталися з 
пропозицією про співпрацю до священиків, наглядачів єпархіальних училищ, 
до предводителів дворянства, до земських діячів, до народних учителів і 
окремих осіб [667-668]. Ставлячи перед собою цілком конкретні завдання, 
громадівці не оминули й таке надзвичайно важливе, як створення бібліотеки. 
На загальних зборах у березні 1873 року було вирішено звернутися з 
проханням про пожертвування до членів Відділу і до ряду наукових установ. 
Громадівці вважали цю проблему надто важливою і тому майже на кожне 
засідання виносилося питання про стан з організацією бібліотеки. І вже на 
кінець 1873-го бібліотека Відділу налічувала майже 2000 книг.  

Тим часом організаційна і наукова робота Відділу Південно-Західного 
Імператорського Російського Географічного Товариства, так активно 
розпочата рядом культурно-просвітніх і видавничих заходів, дедалі 
помітніше поліпшувалася і розширювалася. Збагачувалися її проблемні 
орієнтири. Відділ, зокрема, розпочинає здійснювати ідею заснування музею, 
який би «зберігав речові пам’ятки побуту вкраїнського народу» [173, 17]. 
Громадівці були переконані, що «музей потрібний не тільки для освіченої 
публіки... Музей надасть можливість зберігати для майбутнього пам’ятники 
нашої історії та народного побуту і зберегти багато з тих, які дедалі менше 
використовуються і поступово відходять у забуття, хоча й відзначаються 



своєю характерністю та досконалістю...» [173, 17]. За час існування Відділу 
музей збагачував свій фонд і вже на кінець 1874 р. було зібрано понад 3000 
експонатів [346, 7].  

Перегляд журналів засідань Південно-Західного Відділу 
Імператорського Російського Географічного Товариства та його звітів 
відкриває дослідникові величезний інформативний матеріал [173-174; 346-
347; 397]. Окрім вивчення і систематизування новонадходжень, члени 
Відділу й самі проводили наукові дослідження, виступали з доповідями про 
різні явища народної культури, побуту, освіти тощо. Коло їхніх наукових 
інтересів було досить широке. В 1873 р. В.Антонович виступає з рефератом 
“О ремесленной и фабричной производительности юго-западного края в 
конце ХУІІІ в.”, П.Чубинський - з рефератами “Несколько народных 
исторических преданий”, “Понятия народа о внешнем мире, на основании 
пословиц”, “Село Сокоринцы и сокоринское ссудосберегательное 
товарищество”, М.Константинович – “Некоторые данные о народном 
образовании в Юго-Западном крае”, Ф.Вовк – “О сельских ярмарках и 
кустарной промышленности”, “Список растений с народными названиями, 
составленных М.Ф.Семеренком”. У “Записках” Відділу було видруковано 
цілий ряд інших доповідей. Коло інтересів громадівців від року до року 
зростає. За роки діяльності громадівців у Відділі була видана серія 
популярних, масових книжок-метеликів з метою поширення знань серед 
народу: “Унія і Петро Могила” І.Нечуя-Левицького; “Розмова про земні 
сили” О.Іванова; “Ліки своєрідні”, “Про холеру”, “Про хвороби і як їм 
запобігти” С.Носа; “Про звірів” Ф.Вовка; “Як тепер одбуватиметься воєнна 
служба” М.Троцького; “Дітські пісні, казки і загадки” М.Лободовського; “Що 
родиться у воздусі і що з того треба знати хліборобу”, “Як розпізнати грунт і 
які бувають грунти” М.Горбунова; “Про кари, до яких присуджують мирові 
судді” П.Чубинського тощо. Хоча б у такий спосіб громадівці намагалися 
піднести рівень освіченості, поінформованості українського народу. 
Зважаючи на те, що 25 травня 1875 р. було видано новий статут про 
початкові народні школи, четвертий параграф якого підтверджував 
положення статуту 1864 р. про те, що “в початкових народних школах 
навчання проводиться російською мовою”, поява таких “метеликів” 
відігравала свою позитивну роль.  

Члени Відділу, вірогідно, мали прямі контакти із зарубіжними вченими. 
У серпні 1875 року в Парижі мав відбутися Міжнародний географічний 
конгрес. На цей конгрес було запрошено і вчених Відділу. Підготовку до 
участі в ньому здійснювала спеціальна комісія. Там, у рамках “Російського 
відділу” відкрили етнографічну виставку, а також представили 
бібліографічний огляд головних праць з етнографії, географії та історії 
України [235, 66]. Дійсні члени Відділу співпрацювали з науковими 
слов’янськими товариствами, з такими відомими вченими-етнографами та 
філологами, як Ф.Міклошич, М.Бучинський, Р.Ягич та ін. Осягаючи 
поглядом здійснювану дійсними членами Відділу та активістами-
громадівцями роботу, створення наукових праць із всебічного вивчення 



України (реферати, наукові розвідки з різних питань народного життя, 
наукові монографії, збірники народної творчості), бачимо широку панораму 
просвітницької національно свідомої діяльності. До речі, і Голова Відділу 
Г.Галаган, підбиваючи підсумки його роботи за перший рік існування, 
відзначив великі можливості Відділу, «всебічну діяльність» та висловив 
упевненість щодо “виконання його завдання однаково рівно у всіх частинах 
його програми” [174; 557].  

Наукову роботу Відділу можна порівняти хіба що з роботою Академії 
Наук. Щоправда, самі члени Відділу не ставили перед собою такої мети, 
вважаючи, що в них недостатньо для академічної праці ні сил, ні 
можливостей. Ми ж повністю поділяємо думку дослідника Ф.Савченка про 
те, що наукову працю Відділу у Києві можна розглядати як перший крок до 
створення Української Академії [416, 100]. Зауважимо: це далеко не 
поодиноке міркування про рівень, обсяг і якість наукової діяльності 
громадівців, членів Відділу. Відомий меценат і активний член Київської 
громади Є.Чикаленко переконливо доводив у своїх спогадах, що Південно-
Західний Відділ Географічного Товариства “став справжньою Українською 
Академією Наук, коло якої сконцентрувалися всі свідомі українські сили” 
[513, 87].  

Звертаючись до наукової діяльності Відділу, Д.Дорошенко писав, що 
тут зібрався “гурток видатних українських учених, літераторів і громадських 
діячів”. Відділ розбудив у “місцевому товаристві ... інтерес до вивчення 
української народності, багато сприяв успіху 3-го археологічного з’їзду в 
Києві 1874 р., залучив до співробітництва багато людей ... з російської і 
закордонної України, накреслив цілий ряд видань з українського фольклору. 
У двох томах “Записок” Відділу вміщено багато цінних, таких значних 
представників української науки, як В.Б.Антонович, Ф.К.Вовк, 
П.П.Чубинський, О.О.Русов та ін.” [106, 48]. 

Наукова діяльність українських вчених високо оцінювалася і за 
кордоном. Так, англійський вчений Г.Ральстон зазначав у серпні 1874 р., що 
“малоросійські вчені останнім часом виявляють активну діяльність, яка 
сприяє поширенню позитивної думки про російські етнографічні праці 
загалом” [173, 22-23]. Та найголовніше в науковій діяльності цієї установи 
було те, що Відділ був єдиний з-поміж подібних у Російському 
Географічному Товаристві, що мав національний характер роботи. Отож, у 
Києві від початку 70-х років ХІХ ст. громадівці заклали перші підвалини 
справді широкої наукової роботи, яка, на їхню думку, мала принести 
примітну віддачу для справи освіти українського народу вже в недалекому 
майбутньому.  “І річ не в тім,  - зазначав дослідник Ф.Савченко,  - щоб Відділ 
вважати предтечею чи початком Академії наук. Важливіша тут - тенденція 
наступництва, зміцнення і розвитку української наукової думки, що від 
попередніх століть - через М.Максимовича, І.Срезнєвського, О.Бодянського, 
Д.Зубрицького, П.Куліша і М.Костомарова, потім - через М.Драгоманова, 
В.Антоновича, І.Франка і М.Грушевського - поступала до нас і дістала нові 



імпульси розвитку в українських наукових установах у Києві, Львові, 
Харкові, Одесі тощо” [416, 105]. 

Отже, громадівці аргументовано заявили про себе як про наукову й 
організаційно спроможну силу, що володіє великим інтелектуальним 
потенціалом. Український рух поміж місцевої інтелігенції досяг на той час 
примітного розмаху. Це, звичайно, не могло залишитися поза увагою 
державних органів і реакційної преси. Як зазначав М.Грушевський, 
«маніфестація наукових засобів і аргументів українства роздразнила його 
ворогів, пхнувши їх до нових “засобів боротьби”... [94, 33]. 

У 1876 році особисто розпорядженням царя Відділ було закрито. Проте 
роль і значення його в розвитку української науки є незаперечною.  
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