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Німецький філософ Гердер на початку ХІХ століття писав: “Чи має 
нація щось дорожче, ніж мова її батьків? У мові втілене все надбання її 
думки, її традиції, історія, релігія, основа її життя, все її серце й душа. 
Позбавити народ мови – значить позбавити його єдиного вічного добра”[Цит. 
за: 9, 207]. 

А наприкінці цього ж століття наш співвітчизник, представник 
української інтелігенції кін. ХІХ – поч. ХХ ст. В.П.Науменко зазначав: 
“…хто знає, чи не краще буде для всебічного розвитку всіх душевних сил 
нації, якщо надана буде можливість кожній з них виробити самостійно свою 
самобутню культурну мову? Можливо, у цьому останньому випадку і сила 
народного генія, і сила поетичного відчуття, і навіть самі етичні начала в 
людстві отримають більшу інтенсивність у своєму вдосконаленні?” [8, 137]. 

Філолог за фахом, педагог за покликанням, Володимир Павлович 
Науменко(1852-1919) залишив яскравий слід у галузях української 
культурно-просвітницької діяльності. Історія і література, мовознавство і 
етнографія, фольклор і народознавство, збереження старовинних пам’яток і 
організація архівної справи – все це входило у коло наукових інтересів цього 
представника плеяди просвітителів на зламі ХІХ – ХХ століть. 

В.П.Науменко був сучасником і однодумцем першого президента 
Української республіки М.С.Грушевського, який неодноразово підкреслював 
велич і самобутність української мови і літератури. “Маємо, панове депутати, 
досить маємо [літератури українською мовою – І.С.], і не з учорашнього дня. 
Триста літ з верхом минуло від того часу, як наші предки, як наш нарід 
пропадає в темноті, без школи, без книги, заходилися просвічати його мовою 
рідною, зрозумілою, народною… Почали тою мовою складати вірші 
церковні, побожні і світські, комедії театральні і всякі книжки”[1, 18-19]. 

Розділяючи ці думки, В.П.Науменко значну долю свого наукового 
потенціалу використав для дослідження історії української літератури. Він 
писав про таких відомих працівників на ниві українського письменства, як 
І.Котляревський, Г.Квітка, Т.Шевченко, Л.Глібов та багато інших. 

Якість і різноманітність літератури, що створювалась українською 
мовою, були своєрідним показником життєвої сили української мови. 
Культивувати і підносити українську мову намагалися окремі представники 
української інтелігенції всупереч усім існуючим перешкодам. “Така вже доля 
української літератури, що як тільки заговорити про який-небудь твір, 
доводиться перш за все торкатися сюжету, тобто тієї сфери, з якої взятий 
зміст. Кажу “така доля” тому, що ні одна література не піддається в цьому 
відношенні такій придирливій критиці, як малоруська”, - так пише про ці 
перешкоди В.П.Науменко[2]. 



І все-таки, публікація у 1798 році “Енеїди” І.Котляревського 
“ознаменувала появу української мови як літературної, а також початок 
сучасної української літератури”[9, 207]. Саме тому, що Іван Петрович 
Котляревський першим написав українською мовою твір високого 
літературного гатунку, він завоював собі епітет “батько сучасної української 
літератури”[9, 208]. 

Значення “Енеїди” Котляревського у виборюванні права на життя для 
української мови важко переоцінити. Своєрідний феномен його творчості 
залишив яскравий слід в історії нашої літератури. Належне 
І.П.Котляревському віддається і сьогодні так само, як і більше ста років тому. 
Ще у 1888 році у часописі “Киевская старина” Володимир Павлович 
Науменко надрукував статтю “К пятидесятилетию со дня смерти Ивана 
Петровича Котляревского”, у якій подавав науково обгрунтовані відповіді на 
такі питання: 

1) якою мірою і в якому значенні І.П.Котляревський може бути 
названий зачинателем нової української словесності? 

2) свідомо чи несвідомо проявив він свій літературний хист 
малоросійською мовою?[4, 379] 

У статті В.П.Науменко наводить свідчення на доказ того, що і “…у 
старовину були за смаком вірші, малоросійською мовою складені”. Їх 
існування підтверджується “…зошитами, іноді вцілілими від минулого 
століття. У них списані були і народні пісні, і різні малоросійські вірші, як 
видно, бувши в ходу в сучасників, але потім зовсім забуті”[4, 381]. 

Закритий шлях українських творів до друкованих видань, а значить до 
широких мас населення, Науменко пояснює як тогочасним станом 
українського літературного мистецтва, так і друкарської справи Росії XVIII 
століття. “І до нього [Котляревського – І.С.] була українська словесність, не 
одна усна, але і письмова, лише не потрапляла на друкарський станок. А це 
останнє знаходить собі пояснення перш за все у загальних умовах 
культурного життя Росії всієї взагалі у минулому столітті, і тим більше 
Малоросії – зокрема”, - пише В.П.Науменко[4, 383]. 

Те, що “Енеїда” І.П.Котляревського знайшла свій шлях до широкого 
загалу читачів, пояснюється, безумовно, високою мистецькою якістю; проте, 
цьому сприяло і пожвавлення друкарської справи в Росії. І хоч 
“…провінційні пункти порівняно довго ще залишалися у дрімоті...”, але у 
столичних містах деякий прогрес у цій справі був все-таки помітний. 

З цілого ряду доказів, які наводить В.П.Науменко у своїй статті, він 
робить висновок про те, що “…І.П.Котляревський перш за все може бути 
названий зачинателем не нової української, а лише друкованої 
словесності”[4, 383]. У спектрі роздумів В.П.Науменка такий висновок не 
зменшує ролі і значення творів Котляревського для розвитку української 
літератури, адже  у своїй рукописній статті “Обзор украинской литературы за 
1882 г.”, яка датована кількома роками раніше, він зазначав, що “…народ 
друкованому вірить як богословній істині” [підкреслено Науменком – 
І.С.][2]. 



Шлях “Енеїди” Котляревського до друку не був прямим і легким, адже 
“спочатку він вважав свій мовний експеримент не вартим публікації”[9, 207]. 
Проте надрукований твір здобув великий успіх серед лівобережного 
дворянства. Для І.П.Котляревського це було доказом того, що українська 
мова, котру він любив і продовжував нею писати, могла успішно 
використовуватися на ниві письменства. Будучи царським чиновником і 
сином дрібного козацького старшини, Іван Петрович любив спілкуватися з 
українськими селянами, робити нотатки про їхні звичаї, слухати їхню мову, 
пісні. Його мовний експеримент був цілком свідомий. Наводячи у статті ряд 
доказів на користь останнього твердження, В.П.Науменко дає таку відповідь 
на поставлене питання: “Одним словом,  скажемо від себе, він повністю 
свідомо тягнувся до відтворення рідною мовою рідного оточення…”[4, 385]. 

Тут же В.П.Науменко виступає і на захист Котляревського з приводу 
комічності його твору. “У нашого поета-українця не було односторонньої 
пристрасті ні до вищої, ні до нижчої верстви народу, так само точно, як і у 
нашої народної поезії, яка потішалась однаково над простолюддям і над 
панством…”, - зазначає В.П.Науменко[4, 387]. 

Ця стаття В.П.Науменка є результатом досить глибокого наукового 
аналізу окремих аспектів творчості І.П.Котляревського. Сам автор так подає 
мету роботи: “Ми не мали у даному випадку метою надати грунтовний 
бібліографічний огляд усіх відгуків про Котляревського, нам хотілось лише 
відмітити послідовну зміну найголовніших поглядів…”[4, 379]. На нашу 
думку, це є своєрідним відображенням у деякій мірі і зміни суспільних 
поглядів на роль, місце і значення української мови у суспільному житті. 

Друкуючи свою статтю у 50-ту річницю з дна смерті 
І.П.Котляревського, В.П.Науменко так аргументує свої дії: “Півстоліття з дня 
смерті видатних на суспільному поприщі особистостей – це такий, за 
встановленим звичаєм, термін, в який прийнято, в тій чи іншій формі, 
згадувати їх діяльність, з одного боку – як належна повага до їх заслуг, з 
іншого – як настанова і повчання сучасникам, які трудяться на тій же ниві”[4, 
374]. 

З таких же, певно, роздумів у 1893 році виходить друком матеріал за 
авторством В.П.Науменка “Григорий Федорович Квитка-Основьяненко” у 
журналі “Киевская старина” у серпневому номері, де в передмові сказано про 
приурочення статті до 50-тої річниці з дня смерті Григорія Федоровича 
Квітки, відомого в російській і українській літературі своїми повістями і 
комедіями. “Та видна роль, яку грав Г.Ф.Квітка в якості малоруського 
письменника з одного боку, і те важливе суспільне значення, яке випало на 
його долю, як культурного представника слобідського українського життя – з 
другого, зобов’язують наш журнал, який займається всебічною розробкою 
питань, пов’язаних з історією малоросійського краю, не лише приділити 
місце на своїх сторінках цьому поважному імені, але навіть весь цей номер 
присвятити його пам’яті”, - зазначає В.П.Науменко[5, 155]. 

В “Биографическом очерке” В.П.Науменко розглядає деякі суспільно-
політичні та соціально-педагогічні умови формування особистості Григорія 



Квітки. Зокрема, автор пише: “…на розвиток релігійності у хлопчика могло 
впливати і без сумніву впливало і все тогочасне харківське суспільство, 
налаштоване на релігійні теми українським філософом Сковородою, цим 
діячем на користь просвіти слобідсько-українського суспільства другої 
половини минулого століття”[5, 160]. 

Згадка про Григорія Сковороду не є випадковою. З огляду на те, що він 
“…був найсамобутнішим українським мислителем” 18 століття і 
“українським Сократом”, вже можна зробити висновок про спрямованість 
Квітки-Основ’яненка[9, 181]. Підкреслення В.П.Науменком значення 
харківського суспільства у формуванні особистості Григорія Федоровича теж 
доречне, адже “…саме харківське життя, яке значно змінилося на краще 
завдяки відкриттю університету у 1805 році, призвело до того, що, - 
…попередня моральна сплячка харків’ян змінюється пробудженням 
літератури і суспільного життя: відкривається університет, влаштовується 
благочинне товариство, починається журнальна діяльність, яка за своєю 
гідністю назавжди залишиться в пам’яті, по крайній мірі, в Малоросії”[5, 
166;168]. 

На такому тлі розвитку українського життя, розвитку просвітницької 
діяльності і описується В.П.Науменком постать Г.Ф.Квітки-Основ’яненка, 
який був активним учасником цих процесів в Україні. “Будучи обраним 
правителем справ у цьому товаристві благочинності, Г.Ф.Квітка почав з усім 
завзяттям намагатись виконати головне задання товариства – надати дітям 
бідних малоросійських дворян усі засоби для освіти”, – читаємо у статті[5, 
172]. 

У другій статті “Григорий Федорович Квитка как малорусский писатель 
перед судом критики” В.П.Науменко характеризує постать Григорія 
Федоровича у вирі літературних процесів тогочасної України. “В цій статті 
ми маємо намір дещо детальніше зупинитись на цьому питанні про роль 
Г.Ф.Квітки як письменника малоруського і подивитися, як цінували і цінують 
цю його діяльність нащадки…”, - пояснює автор[6, 245]. Підкреслюючи 
вклад Квітки у розвиток української літератури, Науменко описує досить 
складні умови цього процесу і тим наголошує на великому значенні 
діяльності Г.Ф.Квітки-Основ’яненка на ниві українського письменства. Так, 
незважаючи на те, “…що були любителі малоруського слова серед місцевої 
інтелігенції… і що серед столичної публіки можна було зустріти осіб, які 
тішилися… українським гумором, це, – на думку В.П.Науменка, - не можна 
вважати ознакою того ідейного призначення народної течії в літературі, яке 
стало помічатися в російському суспільстві лише в 30-ті роки”[6, 247]. 

У статті В.П.Науменко віддає належне Г.Квітці як малоруському 
письменнику і з огляду на всі перешкоди на шляху до широкого загалу 
читачів. “Відомо всякому, як нешвидко і тепер поширюються нові книги по 
малоросійським селам, а за чверть століття це відбувалось ще повільніше”, – 
так пише В.П.Науменко про одну з перешкод. Тож і не дивно, за Науменком, 
що “…і в наші дні ми … можемо сказати, що в середовищі народу мало 



знають наших письменників, не дивлячись на численні до того спроби”[6, 
258]. 

Але Квітка-Основ’яненко визнання здобув. Ще у 1834 році, коли він 
написав “Малоросійські оповідання Грицька Основ’яненка”, український 
професор Московського університету Йосип Бодянський оголосив, що вони є 
початком української прози[9, 209]. А через 50 років після смерті Григорія 
Федоровича В.П.Науменко робить такий висновок: “Беззаперечно, з своїми 
малоруськими повістями і комедіями повинен бути визнаний письменником 
самобутнім, таким, що стоїть на чолі нового, чисто народницького, періоду в 
українській літературі, але поява його у цій ролі не може вважатися … 
чимось досить новим, зненацьким, а пояснюється фактами загальної течії в 
розвитку національного питання, що свідчить … про його талановиту 
постать й чутливу душу, яка раніше і точніше вгадала, де приховані живі 
джерела нової поезії, і тим відкрила більш простору дорогу для своїх 
спадкоємців”[6, 268]. 

Трохи згодом В.П.Науменко ще раз торкається спадщини Г.Ф.Квітки-
Основ’яненка у рукописній праці “Гр.Хв. Квітка-Основ’яненко і його думки 
про українську мову в письменстві”, де наводить деякі витяги з листів 
Г.Квітки, які, за словами В.П.Науменка, “додають до його почесного імені ще 
кілька нових рис, які закріплюють думку про нього, як ідейного і 
переконаного робітника на ниві українського письменства”. Шукаючи 
відповідь на питання “Як і через що сталося, що Квітка на 55-му році свого 
життя порішив стати на захист українського слова не тільки словами, а і 
самим фактом писання на цій мові…”, Науменко наводить такі рядки з листів 
Григорія Квітки: “Бо є такі люди на світі, що з нас кепкують і говорять, та й 
пишуть, буцім-то з наших ніхто не втне, щоб було, як вони кажуть, і розумне, 
і полезне, і що, стало бить, по нашому, опріч лайки та глузування над дурнем, 
більш нічого не можемо й написати”. 

Вибрані Науменком рядки з листів Квітки Основ’яненка стосовно 
української мови і літератури надзвичайно тонко і влучно характеризують 
переконання цього першого українського прозаїка, його ставлення до рідної 
мови і віри в її майбутнє. Ось ці цитати: “Мова, що має свою граматику, свої 
правила, свої звороти у мовленні, не схожа на іншу… А її поезія? Хай 
спробують передати всю силу, всю велич, тендітність іншою! Отож – бо!… 
Який би не був переклад з нашої на російську, не зберегти в перекладі всієї її 
досконалості”. 

Наводячи цитати Г.Ф.Квітки-Основ’яненка, Володимир Павлович 
робить і супутні пояснення, примітки, зауваження. А в кінці роботи подає 
такий висновок: “Вище наведені цитати з листів Квітки-Основ’яненка крім 
того, що доповнюють світле обличчя нашого письменника не тільки з 
художнього, але й з ідейного боку, мають ще і те значення, що торкаються 
того болючого питання про ставлення російської інтелігенції до українства, 
яке з давніх-давен вносило розбрат і роздратування в сім’ю двох братніх 
народів, а в сучасний момент веде за собою і дуже сумні політичні події”[3]. 



Дослідження В.П.Науменком спадщини Г.Ф.Квітки-Основ’яненка 
проходило у тому ракурсі, який і сьогодні є актуальним. А його висновок 
більше 100 років тому назад про те, що “…думки Квітки про українську 
літературну мову … і тепер не загубили своєї вартості, бо вони і сучасний 
момент можуть бути одповіддю тим людям, що докоряють українцям за їх 
переконання в необхідності розвитку самостійної української літератури і 
наукової мови” має сенс і в сьогоденному літературо- і мовознавстві, та й в 
суспільствознавстві також[3]. 

У етнографічній спадщині В.П.Науменка є чимало матеріалів, 
присвячених ще одному представникові української літератури Леоніду 
Івановичу Глібову. Значення його творчості, за Науменком,  визначається, 
насамперед, часом його діяльності. Про це В.П.Науменко пише у некролозі: 
“Адже час з 1847 по 1857 рік був самим безплідним в малоросійській 
словесності, так як майже єдиним був тоді Л.І.Глібов зі своїми байками”[7, 
485]. 

Досліджуючи спадщину українського байкаря, В.П.Науменко робить 
певні висновки про його творчість. Байки Глібова він вважає “…досить 
цікавим і педагогічним читанням для селянських дітей і навіть дорослих, 
оскільки фабула байки дуже цікава і проста алегорія розкривається легко, а 
моральна настанова висловлена … сильно, що і складає головну вартість 
байки”. У цьому висловленні В.П.Науменко проявляється як педагог. 
Філологічний бік його творчої особистості яскраво видно у таких 
зауваженнях: “…сатиричний елемент байки виконаний прекрасно, як 
внаслідок талановитості автора, так і завдяки українській мові, яка дає усі 
засоби для іронії…”. В.П.Науменко переконаний, що читання байок Глібова і 
дітьми селян, і дітьми представників культурних класів “…просто необхідне 
з огляду … потреби розвивати відчуття мови майбутнім культурним діячам 
України, яка на даний момент потребує їх”[2]. 

Щирий патріотизм і визнання генія мови українського народу 
підкреслюють слова В.П.Науменка про те, що прищеплене в дитинстві 
відчуття мови “…і на майбутній час закріпить любов до рідної мови і 
змусить пам’ятати заповіт нашого українського поета “чужому научайтесь, 
свого не цурайтесь”[2]. 

Зі свого боку дозволимо собі додати ще такі рядки з “Кобзаря” Тараса 
Шевченка: 

“…Прочитайте знову 
Тую славу. Та читайте 
Од слова до слова, 
Не минайте ані титли, 
Ніже тії коми, 
Все розберіть… та й спитайте 
Тоді себе: що ми? 
Чиї сини? Яких батьків?…”[10, 265]. 
Сподіваємося, що наше дослідження творчої спадщини видатного 

громадського діяча кінця ХІХ – початку ХХ століття Володимира Павловича 



Науменка сприятиме кращому пізнанню себе сьогодні, своєї сутності як 
вільних громадян незалежної України. 

 
Використана література: 

1. Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу/ 
Передмова Я.П.Гояна  – К.: Веселка,1991. – 46с. 

2. Інститут рукописів Національної бібліотеки ім. Вернадського (далі – 
ІР НБУВ). – Ф.І. - №672. 

3. ІР НБУВ. – Ф.208. - №1. 
4. Науменко В. К пятидесятилетию со дня смерти Ивана Петровича 

Котляревского // Киевская старина. – 1888. – Т.23. - №11. – Отд.1.- С.374-394. 
2. Науменко В. Григорий Федорович Квитка-Основьяненко: 

Библиографический очерк // Киевская старина. – 1893. – Т.42. - №8. – С.166, 
168. 

3. Науменко В. Квитка, как малорусский писатель перед судом критики 
// Киевская старина. – 1893. – Т.42. - №8. – С.245-268. 

4. Науменко В. Леонид Иванович Глебов: Некролог // Киевская старина. 
– 1893. – Т.43. - №12. – С.483-487. 

5. Науменко В. Книжная речь у малороссов и русинов // Киевская 
старина. – 1899. – Т.64. - №1. – Отд.1. – С.134-142. 

6. Субтельний О. Україна: історія/ Переклад з англ. Ю.І.Шевчука, 2-е  
вид. – К.: Либідь, 1992. – 512с. 

7. Шевченко Т. Кобзар. – К.: т-во “Знання” України, - “United Service 
“LTD”, 1992. – 384с. 

 
 


	Скоропад І.В.
	Скоропад І.В.
	У СПАДЩИНІ В. П. НАУМЕНКА
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