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ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ВОЛОДИМИРА ЛЕОНТОВИЧА 

Ім’я Володимира Леонтовича, довгий час замовчуване радянськими 
історіографами та літературознавцями і невідоме широкому загалу, є 
знаковим, якщо говорити про епоху піднесення культурно-просвітницького 
руху межі 19-20 століть.  

Громадський діяч, меценат, представник нової генерації українського 
письменства, – В.Леонтович належить до тієї когорти молодих творчих 
індивідуальностей, котра, за словами І.Франка, “звіяла бурю в нашому 
національному житті, то рівночасно прочистила повітря, проложила не в 
однім напрямі нові стежки. Вона розбудила пристрасті там, де вперед була 
байдужість і рутина, оживила пульс народного життя. Се був той запас 
свіжих сил, який віднайшла в собі наша нація, в хвилі тяжкого пригноблення. 
Я називаю ту генерацію, тих людей, що своєю працею збудували той 
замітний ступінь, який визначається у нас між роком 1880 і 1900, молодою 
Україною” [4, Т.41. 476]. 

Дивовижна працездатність, прагнення до повної віддачі, висока 
вимогливість до себе виявились підпорядкованими самому кредо 
письменника, який дбав про те, щоб відродити українську націю з її 
культурним життям. Цій ідеї були підпорядковані усі сторони надзвичайно 
багатогранної і різнопланової діяльності письменника, яка не обмежувалася 
вузько літературними інтересами, але знаходила свій вияв у сфері 
громадській і політичній. На відміну від більшості своїх сучасників, яким 
І.Франко закидав обвинувачення в анемічності та слабосилості, небажанні 
повернутися обличчям до життєвих реалій, В.Леонтович намагався активно 
впроваджувати свої світоглядні теорії в життя.  

Своєю послідовною позицією у питаннях національних В.Леонтович 
завдячує перш за все своїй сім’ї, де вихованню національної свідомості 
відводилося першорядне значення. З цього приводу В.Леонтович написав 29 
березня 1894 року листа В.Лукичу, в якому з шануванням і побожністю писав 
про найдорожчу людину: “Народився серед дворянської, а здається й давньої 
української сім’ї. З неї найбільше Кохану й Шановану як Святу Покійну 
Мати мою, жінку величної душі, якої ніколи мені не випадалося бачити, 
вважаю найбільше мавшими на мене вплив” [2, 4]. У цих словах окреслено 
широкий соціально-філософський аспект через бачення того, що чим 
чистіший та вищий ідеал, тим більше він впливає на життя особистості, 
очищаючи його.  

Національно свідомим став В.Леонтович не зразу, як він сам зізнається 
в “Автобіографії”: “Українській стихії мушу завдячувати бабі (Катерині 
Андріанопольській. – О.Н.), рідким, власне, зустрічам з В.Симиренком, 
чоловіком моєї тітки, та почасти з моїм хрещеним батьком п. Лагодою, який 



любив закидати по-українськи, а найбільше товаришам у гімназії, що 
найчастіше розмовляли по-українськи. Москва не зробила на мене 
обрусительного впливу, навпаки, там вперше засумував я за рідним краєм, 
відчувши різницю в звичаях та у вдачі людності, і там вперше збудилася в 
мене національна свідомість, яка згодом ще дужче зміцніла під впливом 
В.Симиренка, з яким я ближче познайомився по закінченні університету” [1, 
6].  

Саме В.Симиренко познайомив В.Леонтовича з професором Київського 
університету В.Антоновичем, з іншими діячами української культури, увів до 
кола Старої Громади, яка об’єднувала національно свідому інтелігенцію. “З 
часу знайомства з В.Антоновичем, – писав у “Автобіографії” В.Леонтович, – 
я брав участь в національній роботі аж до революції 1917 року” [1, 6].  

Значний внесок у формування естетичних поглядів письменника мав 
театр, який відвідував студент В.Леонтович на 2–3 курсах. “Цей український 
театр зробив на мене сильне враження. Я був знайомий зі Старицьким, 
Кропивницьким, мав з ними довгі розмови на українські теми. Я відчув, що в 
мені самому пробуджується частина тієї національної стихії” [1, 6].  

Літературний талант В.Леонтовича пробудився досить рано, ще в 
гімназійні роки. Про це згадував письменник у своїй “Автобіографії”: “З 
дитячих років приваблювала мене письменницька праця. Батько казав, що 
коли мені не було і 8 років, він впіймав мене на складанні віршів. В 5–ій та 7–
й класі гімназії заходився я писати жарти на товаришів та знайомих. Все то 
по-російському, бо української мови я тоді ще не знав. В родині балакали по-
російськи, тільки баба, яка вмерла, коли мені було 8 років, а походила вона із 
старокиївської родини, розмовляла переважно по-українськи” [1, 6]. Певна 
річ, тут йдеться лише про поодинокі спроби початківця, який на той час 
володів тільки російською мовою. 

Поважно за літературу він береться тільки по закінченні університету. 
Першою літературною спробою В.Леонтовича став переклад з російської 
мови твору В. Короленка “Ліс шумить”, який виявив недостатність знань з 
української мови. Це також стимулювало письменника до її вивчення.  

Усвідомлюючи недостатність свого знання рідної мови, письменник 
прагне осягнути всі доступні для себе джерела з української історії, 
лінгвістики, етнографії, літератури. “Мушу признатися, що зразу мені 
нелегко було писати по-українськи. Я мусив звертатися до словника та до 
збірників народної творчості, і часом мова у мене виходила штучною. Лише 
згодом, завдяки життю на селі та повсякчасним зносинам з селянами, знання 
української мови зробилося підсвідомим, і сталося так, що всі тонші нюанси 
почувань та порозумінь виразніше засвоювалися для мене мовою 
українською, ніж російською” [1, 6]. В.Леонтович і пізніше зізнавався у 
слабких знаннях з української мови. У листі до В.Лукича від 10 листопада 
1893 року белетрист звертався з проханням зробити зауваження у тексті 
повісті “Старе й нове”. І тут же В.Леонтович занотовує: “ Щодо граматичних 
помилок, то може я й наробив їх і дуже багато, бо на сором собі мало тямлю з 



української граматики. Вам запевне відомо, що в нас вивчати її не так легко” 
[2, 3]. 

Віддаючись творчості, В.Леонтович не залишає поза увагою і 
просвітницьку діяльність, особливо акцентуючи увагу на питаннях залучення 
української мови до різних сфер суспільного життя. В Одеській державній 
науковій бібліотеці зберігається автобіографічна оповідь В.Леонтовича, 
датована 18 грудня 1897 року (хоча ця дата не збігається з роками, 
проведеними письменником в еміграції). “Це перший автобіографічний 
документ тоді ще молодого письменника, до якого звернувся М.Комаров – 
дбайливий історик літератури і біограф – з проханням надіслати головніші 
відомості про свою діяльність. У відповідь на це звернення адресат надіслав 
досить широкого й, безперечно, цікавого листа про свій шлях до української 
літератури, про клопоти й переживання, пов’язані з його прагненням 
служити рідному слову” [1, 6].  

З автобіографічних рядків дізнаємося, що з 1891 до 1917 року 
В.Леонтович брав активну участь у місцевому самоврядуванні, так званому 
земстві. Був почесним суддею та гласним (тобто депутатом) Лубенського 
повітового й Полтавського губернського земств. Наполягав, аби навчання в 
українських народних школах велося українською мовою. Уклав про це 
доповідну записку “К вопросу о составлении учебников для сельских школ” 
та подав її на розгляд губернського земства в Полтаві. 

У педагогічних поглядах В.Леонтовича чільне місце посідає вчення про 
рідну мову як основу навчання і виховання дитини. Мові, її ролі у 
формуванні особистості письменник надає особливого значення. Рідна мова, 
на його думку, це кращий цвіт духовного життя народу, в ній 
одухотворяється народ, батьківщина, зберігаються результати пізнавальної 
діяльності багатьох поколінь, плоди глибоких сердечних рухів, історичних 
подій, відображується природа рідної країни, уся історія духовного життя 
народу, його думки, почуття, надії і сподівання. 

В.Леонтович підкреслює виняткове освітнє і виховне значення мови, 
називаючи її найбільшим народним наставником, незвичайним педагогом, 
кращим тлумачем природи й життя. Мова, твердить письменник, – це 
могутній засіб розвитку індивіда, за допомогою неї дитина здобуває, 
розвиває мислення, спілкується з людьми. Мова поряд із трудовою 
діяльністю й іншими факторами виховання сприяє розвитку розумових сил 
дитини, формує її особистість. Засвоюючи рідну мову, кожне нове покоління 
засвоює плоди думки й почуття тисяч поколінь. Вводячи дитину у світ 
народної мови, учитель вводить її „ у світ народної думки, народного 
почуття, народного життя, народного духу”. Тому вивчення рідної мови, на 
думку В.Леонтовича, має бути одним із основних завдань школи, якщо ця 
школа служить інтересам народу. Особливі надії він покладає на учителів, 
про що й писав своїй статті: “Потрібно, щоб школа ваша була прикріплена до 
ґрунту, а не просто зверху покладена на нього” [3, 16]. 

Мовне питання для письменника було болючим. Протягом 25 років 
спорадично він порушував цю проблему. “Більшість учителів із сіл, – писав 



В.Леонтович, – і йдуть вони працювати туди, звідки самі родом, і саме вони 
добре підготовлені для викладання рідної мови. Багато із них ввійде в курс 
своєї справи і почне спостерігати діалект свого села і неодмінно зацікавиться 
минулим своєї країни. Замість того, щоб бути чужим між селянами, він стане 
дійсним представником общини, до якого в будь-яких суперечках і справах 
будуть звертатися за порадою, як до ангела-хранителя” [3, 16–17].  

Письменнику особливо боліли гострі проблеми, пов’язані з 
переслідуваннями будь-яких виявів національного пробудження, інертною 
байдужістю своїх земляків до цих питань, незгуртованістю української 
інтелігенції. Белетрист, розуміючи труднощі, викликані постійним 
переслідуванням українського слова, зробив дуже багато для піднесення 
національної свідомості українців. Так, він звертається до свого тестя – 
В.Лесевича з проханням написати статтю, “де б нагадали думку Потебні й 
інших про те, як шкодить освіті українського люду те, що його вчать, і він 
мусить розмовляти в суді, скрізь незрозумілою мовою” [2, 2]. 

В.Лесевич – філософ, активний громадський діяч заснував на Україні в 
60–х роках ХІХ століття першу українську школу в селі Денисівці, читав 
лекції українською мовою, за що у 1879 році його як “неблагонадійного” 
вислали в Сибір без права від’їзду назад. В. Леонтович продовжив справу 
свого тестя. У своєму селі Оріхівщина він збудував двокласну школу, 
утримував учителя, дбав про те, щоб навчання велось рідною мовою, 
турбувався про освіту для селян. 

Показовим у цьому відношенні є клопотання письменника про переклад 
Святого Письма українською мовою. З цього приводу він надіслав до комісії 
в справі цензурних обмежень українського слова листа. Втім, особливе 
занепокоєння викликала у митця не стільки наявність цензурних обмежень, 
скільки несвідомість самих селян. 

У листі до П.Стебницького від 5 квітня 1905 року В.Леонтович 
переповідає свою розмову з чоловіком, в ході якої з’ясувалось, що селяни 
розуміють українську мову і краще нею читають, ніж російською. На що 
В.Леонтович відповів: “Хіба вам не обідно, що так нашу мову, а разом й нас 
нехтують?” [2, 4]. В цьому ж листі письменник розповідає й про те, як він 
звернувся до трьох “інтелігентніших селян,” аби вони написали заяву до 
Синоду “на дозвіл Святого письма в українській мові”. Ті погодились, але не 
написали, згодом же сказали, що краще було б, якби “нам цар землі дав”. 
“Кажу: гаразд, землі вам, справді, може, треба, але ж таки не самим хлібом 
жив буде чоловік.” І повів мову про те, що селянам, можливо, віддадуть 
казенні землі, “може, можна і в мене і в інших панів чи відкупити, чи і так 
узяти та віддати вам,” але ж письменність однаково потрібна, бо неосвічені 
хлібороби не вмітимуть більше виробляти з цього числа землі проти того, 
скільки зараз виробляють.” В.Леонтович із сумом зазначив: “Мої селяни 
обдурили мене щодо заяви Синоду, і се було мені так прикро.” [2, 4].  

Багатолітні вправляння у мистецтві вислову і щире прагнення 
прислужитися національній справі, закріпили за В.Леонтовичем заслужене 
звання знавця української мови, оскільки він тонко відчував смак слова, брав 



участь, як і інші члени Старої Громади, у збиранні лексичного матеріалу до 
“Словника української мови” Б.Грінченка (передав 151 картку із записами 
“слов и выражений, добытых непосредственно от народа”). А сам, разом із 
І.Єфимовим, склав юридичний російсько-український словник.  

Турбувався В.Леонтович і про створення бібліотек для народу. 
Неодноразово він звертався з цього приводу до В.Науменка, видатного 
педагога й директора Київської гімназії. Найдавніші два листи, опубліковані 
О.Леонтович (онукою В.Леонтовича. – О.Н.) в газеті “Українське слово” за 
друге листопада, звернені до В.Науменка й датовані 1896 роком, містять 
прохання надіслати книжки для народної бібліотеки села Хильківки [2, 1]. В 
другому листі від 30–го вересня 1896 року він знову просить В.Науменка 
надіслати книжки в місто Білоцерківка Хорольського повіту і подає список 
бажаних книжок. Серед авторів бачимо Кропивницького, Глібова, 
Котляревського, Нечуя-Левицького, Марка Вовчка, Квітку-Основ’яненка, 
Карпенка-Карого, Старицького, Кониського, Щоголіва, Панаса Мирного, 
Дніпрову Чайку [2, 1]. 

У листі до Б.Грінченка від 28 жовтня 1897 року В.Леонтович 
повідомляє: “Позавчора робив вечірні читання селянам. Читав з Ваших 
видань біографію Стефенсона. Книжка страшенно зацікавила – от якби таких 
популярно-наукових більше, селяни їми дужче цікавляться, ніж 
оповіданнями. Такий тепер вже напрям на селі” [2, 1]. В.Леонтович залучає 
до написання таких книжок авторів, продовжує і сам писати. З-під його пера 
виходять повість “Старе й нове” (1900), оповідання “Самовбивець” (1898), 
“Абдул Газіс“ (1903). Він опікується виданням науково-популярних книжок, 
засновує разом із Є.Чикаленком видавниче товариство. У листі від 13 лютого 
1900 року до Б.Грінченка В.Леонтович сповіщав: “Зараз складаю популярну 
статтю, в якій хочу пояснити поселянам, навіщо їм треба звернути увагу, 
обираючи нові місця. Під цією приключкою хочу розказати дещо про те, які 
бувають клімати, ґрунти, які бувають економічні умови життя в різних 
краях” [2, 2].  

Згодом (1899), В.Леонтович знову звертається до Б.Грінченка: 
“Лубенське земство доручило мені купити йому для своєї книгарні 
українських книжок” і просить надіслати йому на станцію Ромодан книжки 
Грінченка, Коцюбинського, Загірньої, Коваленка, Федьковича, “Думи 
кобзарські”, “Веселого оповідача”. А, крім того, дуже прохаю Вас, байки 
Глібова, 30 портретів Шевченка, 10 – Котляревського і 10 – Квітки” [2, 1–2]. 

Як бачимо, просвітницькою працею В.Леонтович дуже опікувався, 
через те ця тема посідає значне місце в листуванні письменника.  

Розуміючи важливість вирішення проблеми забезпечення українства 
друкованою продукцією, В.Леонтович звертається не лише до питання про 
створення бібліотек та поповнення їх українськими виданнями, але й сам 
активно долучається до видавничої справи. Так, 1897 року В.Леонтович 
повідомляє Б.Грінченкові петербурзьку адресу свого тестя, рекомендуючи 
через нього подати для журналу “Русское слово” свою “розвідку про Куліша” 
[2, 2]. Намагаючись вийти за межі вузькорегіональних проблем, звертається 



В.Леонтович і до І.Франка з такою пропозицією: “Чи не погодилися б Ви для 
цього місячника складати дописи про австрійське життя” [2, 2]. 

Тоді ж запрошує Б.Грінченка надсилати для друку щось з популярних 
книжок для народу, повідомляючи, що у них із іншим меценатом – 
Є.Чикаленком – “склалося видавниче товариство для таких книжок” [2, 1].  

Навколо видавничого товариства утворилося коло відомих діячів 
культури, до якого входив і М.Лисенко, який у листі до Любові Яновської 
писав: “Майте на увазі, коли твори Ваші будуть гідні друку й поширення, 
Київ надрукує (присилайте до мене), то ж Ви, певне, знаєте, що Вл. Ник. 
Леонтович склав видавницьке товариство з д.Чикаленком і просить земляків 
надсилати першому їх твори, вони будуть видавати, ще й гонорар 
невеличкий платитимуть від аркуша” [2, 1].  

Втім, коло інтересів популяризаторів українського слова не 
обмежувалося лише сприянням просвіті селянства. Усвідомлюючи 
необхідність становлення і прирощення мов національної інтелігенції, 
В.Леонтович опікується введенням української мови в університетський 
контекст. У листі до Б. Грінченка від 22 жовтня 1906 року В.Леонтович 
висловлює цікаві міркування з приводу того, що “тепер в університеті 
знялося питання про українські катедри” [2, 2]. В.Леонтович звернувся до 
багатьох українських учених з вимогою, щоб кожен із них вичитав по кілька 
публічних лекцій українською мовою. “Коли б такі курси велися, через рік се 
був би вже факт, проти якого не так би вже легко могли змагатися. Се 
виявило б якусь силу в українстві, а сила завжди імпонує більше, ніж право” 
[2, 1].  

Вболіваючи за розвиток української культури, В.Леонтович заснував 
“Товариство підмоги українській літературі, науці, штуці” і з 1911року 
працював його головою, відгукувався на потреби української громади.  

Попри всі старання прислужитися народній справі, постать 
В.Леонтовича була винесена на периферію наукових студій. Позаду було 
життя, яскраве і неповторне, схоже на великий і добре доглянутий лан. 
Попереду була неголосна, варта бути більшою шана людині, яка в час 
масової безграмотності працю задля просвіти народу зробила девізом свого 
життя і залишилася вірною тому девізові до кінця. 
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