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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сучасному етапі українська історична наука покликана
забезпечити вивчення суспільнозначущих тем і напрямів, що стосуються процесів
національного  та  державного  будівництва.  Одним  із  ключових  етапів  розвитку
української  нації,  що  продемонстрував  значний  інтелектуальний  потенціал
українства,  є  період  із  другої  половини  ХІХ  до  початку  ХХ ст.  Він  позначився
функціонуванням одного з ключових осередків українофільського руху – Київської
Громади.  У  процесі  своєї  культурно-просвітницької  та  суспільно-політичної
діяльності  ця  неофіційна  організація  відіграла  визначальну  роль  у  процесі
формування  та  поширення  національної  ідеї.  Актуальність  обраної  теми
визначається  потребою  глибокого  всебічного  вивчення  діяльності  зазначеного
осередку.  Попри  наявну  історіографічну  базу,  дотепер  не  існує  дисертаційного
дослідження, яке б усебічно характеризувало роль та значення Київської Громади в
українському національному русі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Комплексне
розкриття історії діяльності Київської Громади уможливлює аналіз таких актуальних
аспектів:  історичний  розвиток,  форми  та  характер  функціонування,  культурно-
просвітницькі,  наукові  та  суспільно-політичні  практики,  персональний  склад  її
учасників,  роль  і  місце  найпомітніших  представників  організації  в  суспільно-
політичному житті, характер особистих стосунків членів Громади та еволюція їхніх
світоглядних принципів.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Дисертація
виконана в межах плану науково-дослідницької роботи кафедри історії та культури
України  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет
імені  Григорія  Сковороди» – «Суспільно-політичні  трансформації  в  Україні  ХІХ –
початку ХХІ ст.» (номер державної реєстрації: 0118U003849).

Мета  дисертаційної  роботи  полягає  в  тому,  щоб  на  основі  виявлених  та
проаналізованих  джерел,  а  також  наявних  дослідницьких  праць  розкрити  роль
Київської  Громади та її  представників у процесі  українського національного руху
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
- з’ясувати  стан  наукового  розроблення  досліджуваної  теми  та  окреслити

джерельну базу роботи; 
- визначити теоретико-методологічні засади дослідження;
- охарактеризувати суспільно-політичні чинники створення Київської Громади;
- розкрити вплив просвітницько-педагогічної діяльності Київської Громади 

1860-их рр. на формування українського національного руху;
- показати становище представників Громади в умовах політичної реакції;
- висвітлити  науково-інтелектуальний здобуток  діячів  Київської  Громади кінця

ХІХ – початку ХХ ст.;
- розглянути  літературно-мистецькі  практики  Київської  Громади  1870-их рр.  –

початку ХХ ст.;
- дослідити  суспільно-політичну  діяльність  представників  Київської  Громади

1870-их рр. – початку ХХ ст.;
- визначити перспективні напрями подальших дослідницьких пошуків.
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Об’єктом дослідження є Київська Громада в українському національному русі
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Предметом дослідження є стан розвитку, педагогічно-просвітницька, наукова,
літературно-мистецька та суспільно-політична діяльність Київської Громади.

Територіальні  межі дослідження  збігаються  з  розташуванням  осередків
діяльності Київської Громади та її представників, охоплюють переважно територію
Наддніпрянської України в межах центрально-східних губерній Російської імперії. 

Хронологічні  рамки дослідження  охоплюють  період  кінця  1850-их рр.  –
початок  ХХ ст.  Нижня  межа  обумовлена  найбільш  ранньою  згадкою  щодо  часу
виникнення Київської  Громади; верхня хронологічна межа – не пізніше 1917 р.  –
обумовлена крайньою датою існування цієї організації, зафіксованою у джерелах.

Методи дослідження базуються на міждисциплінарному підході,  принципах
об’єктивності,  комплексності  та  історизму.  Методологічна  основа  дослідження
забезпечувалася  використанням  двох  груп  методів:  загальноісторичних  та
спеціальних.  До  першої  групи  належать:  проблемно-хронологічний,  історико-
системний,  історико-генетичний,  історико-порівняльний,  синхронний,  діахронний;
до  другої  –  структурно-функціональний,  просопографічний  та  біографічний,  які
дали  можливість  усебічно  показати  роль  представників  Київської  Громади  та
характер їхньої діяльності в українському національному русі другої половини ХІХ
– початку ХХ ст.

Наукова  новизна одержаних  результатів  полягає  в  розробленні  актуальної
теми,  яка  до  сьогодні  не  набула  комплексного  висвітлення  в  одноосібному
дослідженні.

У дисертаційному дослідженні вперше:
–  у  заявлених  хронологічних  межах  досліджено  роль,  місце  та  значення

Київської Громади в українському національному русі;
–  розширено  історіографію  та  введено  до  наукового  обігу  нові  джерела  з

історії діяльності Київської Громади; 
–  простежено  еволюцію Київської  Громади  від  культурницьких  практик  до

політичних проєктів.
У  дослідженні доповнено  й  удосконалено відомості  щодо  етапів

функціонування  Київської  Громади,  її  персонального  складу,  науково-
інтелектуального здобутку,  культурно-мистецьких практик та суспільно-політичної
діяльності. 

Набуло  подальшого  розвитку дослідження  ролі  та  місця  представників
Київської  Громади  в  науковому,  культурному  та  суспільно-політичному  житті
Російської  імперії,  характеру міжособистісних стосунків та еволюції  світоглядних
принципів громадівців, а також висвітлення становища українофільської інтелігенції
в умовах репресивної політики влади. 

Практичне  значення  одержаних  результатів полягає  у  тому,  що  його
матеріали та висновки можуть бути використані для подальшого розроблення теми з
історії Київської Громади та окремих аспектів її діяльності, а також при написанні
наукових праць, підготовці навчальних курсів та програм з історії України періоду
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у закладах вищої освіти. 
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Особистий внесок здобувача. Наукові результати та висновки, що наводяться
в  дисертації,  отримані  автором  особисто.  Наукові  статті  здобувача  у  фахових
виданнях є одноосібними. Дисертаційна робота є самостійним дослідженням автора.

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та висновки дисертації
обговорювалися  на  кафедрі  історії  та  культури  України  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди».
Попередні  результати  роботи  представлені  в  доповідях  на  міжнародних,
всеукраїнських  та  регіональних конференціях:  Всеукраїнській  науково-практичній
конференції  «ІІ  Міждисциплінарні  гуманітарні  читання»  (м.  Київ;  26  лютого
2014 р.);  Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  «ІІІ  Міждисциплінарні
гуманітарні  читання»  (м.  Переяслав-Хмельницький,  6−7 червня 2014 р.);  науковій
конференції  «Київська Стара Громада в культурно-історичному просторі України»
(м. Київ,  4 червня  2015 р.);  Всеукраїнській  науково-практичній  конференції
«ІV Міждисциплінарні  гуманітарні  читання»  (м. Київ,  28  жовтня  2015 р.);
Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  «V Міждисциплінарні  гуманітарні
читання»  (м. Київ,  19  жовтня  2016 р.);  Дванадцятих  Біографічних  читаннях
«Вітчизняна  біографіка,  біографістика  та  біобібліографія  в  роки  незалежності
України» (м. Київ, 2 червня 2016 р.);  Міжнародному круглому столі «Європейське
майбутнє  України:  погляд  вітчизняних  і  польських  дослідників»  (м. Переяслав-
Хмельницький,  28  листопада  2017 р.);  XVII  Кирило-Мефодіївських  читаннях
«Освітньо-культурний простір Центрально-Східної  Європи:  національні  моделі  та
західні  впливи»  (м. Харків,  11–12 травня  2017  р.);  Всеукраїнській  науково-
практичній конференції «Тарасова гора: люди і події» (м. Канів, 4 жовтня 2018 р.);
обласній  науково-практичній  конференції  «Краєзнавчі  читання  імені  Лаврентія
Похилевича»: «Київщина: історія рідного краю» (м. Біла Церква, 25 квітня 2019 р.);
Міжнародній  науковій  конференції  «VIІІ Міждисциплінарні  гуманітарні  читання»
(м. Київ, 21 листопада 2019 р.).

Публікації. За матеріалами дослідження автором опубліковано 11 статей, 6 з
яких  –  у  фахових виданнях  України,  1  –  у  закордонному,  4  мають апробаційний
характер. 

Структура та обсяг дисертації підпорядковані досягненню мети і виконанню
завдань дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, кожен із яких має
три  підрозділи,  висновків,  списку  використаних  джерел  та  літератури
(619 найменувань), додатків. Повний обсяг дисертації становить 249 сторінок, із них
172 сторінки – основний текст. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У  вступі обґрунтовано  актуальність  теми,  визначено  об’єкт,  предмет,

хронологічні  межі роботи,  сформульовано мету і  завдання дослідження,  розкрито
наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено відомості
про апробацію результатів роботи.

Перший розділ «Історіографія та джерельна база дослідження» складається
з  трьох  підроздів.  У  ньому  з’ясовано  стан  наукового  вивчення  теми,  окреслено
джерельну базу та проаналізовано теоретико-методологічну основу дослідження.
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У  підрозділі  1.1.  «Стан  наукового  вивчення  проблеми» виокремлено  три
хронологічні  етапи у вивченні  історії  Київської  Громади:  перший – початковий –
охоплює проміжок від середини 1910-их рр. до кінця першої третини ХХ ст.; другий
у  контексті  розвитку  національної  історіографії  можна  вважати  перехідним,  він
тривав від початку другої третини ХХ ст. до 1990 р.; третій, сучасний – від 1991 р. до
2010-их рр.  –  розпочався  зі  здобуттям  Україною  незалежності.  Перший  період
сформував науковий інтерес вітчизняних дослідників до історії існування Київської
Громади як рушія національного відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
У  цей  час  з’явилися  праці  В. Д. Дорошенка,  В. П. Науменка,  В. В. Міяковського,
Г. П. Житецького,  О. О. Рябініна-Скляревського,  О. О. Назаревського,
Г. Є. Жураківського, предметно спрямовані на висвітлена її діяльності1.

Другий  період  охоплює  дослідження,  розподілені  на  дві  групи:  розвідки
радянських  та  діаспорних  учених.  Перша  група  представлена  працями,
опублікованими з 1952 р. до 1990 р. Вони присвячені вивченню окремих постатей та
організацій, пов’язаних із діяльністю Київської Громади2. Єдиною з-поміж праць у
цій групі, що предметно спрямована на аналіз функціонування Громади в Києві є
археографічна  публікація  М. П. Рудька3.  Друга  група  представлена  розвідками
українських  дослідників  у  діаспорі,  що  виходили  з  1934 р.  до  1984 рр.  Це
монографічні  праці  Д. І. Дорошенка,  Ю. Шереха  та  Р. Задеснянського,  що
висвітлюють біографії членів Київської Громади (Є. Х. Чикаленка, В. Б. Антоновича,
К. П. Михальчука,  М. П. Драгоманова)4;  наукові  статті  М. Д. Антоновича  та
Ю. А. Лавріненка, що торкаються суспільно-політичної ситуації в Російській імперії
в  досліджуваний період5.  За  редакцією М. Д. Антоновича  в 1984 р.  побачила світ
збірка  публікацій  В. В. Міяковського,  до  якої  увійшли  праці  з  історії  Київської

1 Дорошенко В. Українство в Росії. Новійші часи. З портретами. Відень, 1916. 116 с.; Науменко В. П. Старогромадська
бібліотека  в  м.  Києві.  Книжний  вісник:  трьохмісячний  часопис  /  Всенародна  бібліотека  України  при  УАН.  Київ:
Друкарь, 1919. № 1. С. 53–58; Міяковский В. «Киевская громада»: Из истории украинского общественного движения
60-х гг. Летопись революции. 1924. № 4. С. 127–150; Житецький І. Київська громада за 60-тих років. Україна: науковий
двохмісячник українознавства. 1928. Кн. 1. С. 91–125; Рябінін-Скляревський О. Київська громада 1870-х р. Україна.
Кн. 1–2. 1927. С. 144–162; Назаревський О. До історії київської громади 1870-х років. За сто літ. Кн. 5. Харків–Київ,
1930. С. 208–212; Жураковский Г. Є. До питання про джерела освітньої діяльності старої Київської громади. Записки
Київського Інституту Народньої Освіти. 1930. № 6. 125–136 с.
2 Беренштейн М. Д. Журнал «Основа» і український літературний процес кінця 50–60-х рр. ХІХ ст. Київ, 1959. 216 с.;
Веркалець М. М. Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка. Київ: Т-во «Знання» УРСР, 1990. 48 с.; Заславський Д., Романченко
І.  М.  П.  Драгоманов:  Життя  і  літературно-просвітницька  діяльність.  Київ:  Дніпро,  1964.  199  с.;  Лукеренко  В.  Л.
Світогляд М. П. Драгоманова. Київ: Наукова думка, 1965. 123 с.; Плачинда В. П. Павло Гнатович Житецький. Київ:
Наукова думка, 1987. 207 с.; Архімович Л., Гордійчук М. М. В. Лисенко: Життя і творчість. Київ: Мистецтво, 1952. 247
с.; Булат Т. П. Микола Лисенко. Київ: Музична Україна, 1973. 106 с.; Василенко З. І. Фольклористична діяльність М. В.
Лисенка. Київ: Наукова думка, 1972. 186 с.; Дяченко В. Микола Віталійович Лисенко: Життя і діяльність. 2-ге вид.
Київ: Музична Україна, 1968. 119 с.; Пашук А. І. Соціологічні та суспільно-політичні погляди С. А. Подолинського /
відп. ред. Б. Г. Кубланов. Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1965. 219 с.
3 Рудько М. П. Революційне народництво 70-х pp. ХІХ ст. на Україні. Український історичний журнал. 1965. № 7.
C. 15–29.
4 Дорошенко Д. Володимир Антонович. Його життя й наукова та громадська діяльність. Прага, 1942. 168 с.; Дорошенко
Д. Євген Чикаленко: його життя і громадська діяльність. Прага, 1934. 100 с.; Шерех Ю. Кость Михальчук. Вінніпег:
Українська Вільна Академія наук, 1952. 39 с.; Задеснянський Р. Національно-політичні погляди М. Драгоманова їх
вплив та значення. Вид. четверте, перевірене і доповнене. Торонто, 1980. 182 с. 
5 Антонович М. З історії громад на рубежі 1850–1860-х років. Київська старовина. 1998. № 2. С. 49–84; Антонович М.
Коли постали Громади? Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина / Відп. ред. Василь Омельченко. Нью-
Йорк:  Видання  Української  вільної  академії  наук  у  США,  1977.  С.  127−137;  Лавріненко  Ю.  Історичне  тло  і
попередники РУП. Збірник на пошану проф.  д-ра Олександра Оглоблина.  Нью-Йорк: Українська Вільна Академія
Наук у США, 1977. С. 304–329.
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Громади6. До цієї групи нами віднесено статтю Г. Чикаленко, яка вийшла у Львові
1939 р.  та  була  присвячена  жіночій  громаді  в  Києві7.  Праці  цього  етапу  не  дали
перерватися  традиції,  що  була  започаткована  вітчизняними  дослідниками  першої
третини ХХ ст. 

Третій визначений нами етап розпочався у 1991 р. – з настанням незалежності
України.  В  умовах  демократизації  історичної  науки  українським  ученим  вдалося
сформувати  об’єктивне  бачення  процесу  національного  державотворення  другої
половини ХІХ –  початку  ХХ ст.  Його  ключовий  сегмент  –  громадівський  рух,  у
центрі якого була Київська Громада, – став предметом вивчення багатьох сучасних
дослідників.  Висвітленню  провідних  аспектів  українського  національного  руху
присвячені  праці  І. Б. Гирича,  А. П. Коцура,  О. П. Реєнта,  В. Г. Сарбея,
С. І. Світленка,  М. Г. Щербака,  Н. О. Щербак  та  ін.8 Предметне  вивчення  історії
Київської Громади розпочалося наприкінці 1990-их рр. З 1999 р. до 2008 р. виходили
монографічні  праці  Л. Г. Іванової,  Р. П. Іванченко,  А. М. Катренка,  Я. А. Катренка,
Н. С. Побірченко та ін.9. У спільному дослідженні А. М. Катренка та Я. А. Катренка
«Національно-культурна та політична діяльність Київської громади (60–90-ті роки
XIX ст.)» розглянуто просвітницьку, культурну та політичну діяльність організації,
висвітлено  особливості  її  функціонування,  представлено  національні,  педагогічні,
соціальні та політичні погляди учасників. Дослідниці Л. Г. Іванова та Р. П. Іванченко
наголошували на підтримці Київською Громадою ідеї національного визволення, що
спиралася на історію, мову, літературу, фольклор10.  У науковій праці Л. Г. Іванової
«Україна між Сходом і Заходом: українська національна ідея в суспільно-політичній
думці  50–60-х  рр.  ХІХ ст.»  показано,  що  Київська  Громада  являла  собою  центр
боротьби за демократизацію не лише освіти, а й загальної атмосфери суспільного

6 Міяковський В. Недруковане й забуте. Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня українська література /
Ред. Марко Антонович. Нью-Йорк, 1984. 509 с.
7 Чикаленко Г. Київська Жіноча Громада в перших роках ХХ століття. Жінка. 1939. Ч. 4. С. 2–3.
8 Гирич І. Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.). Київ: Український
письменник, 2014. 496 с.; Коцур А. П. Українська державність: історія та сучасність. Чернівці: Золоті литаври, 2000.
350 с.; Коцур А. П., Мандрик М. В. Національна ідея в інтелектуальній спадщині української та російської еліти кінця
ХVІІІ–ХХ ст. Чернівці: Золоті литаври, 2000. 203 с.; Сарбей В. Г. Національне відродження України. Київ: Видавничий
дім «Альтернативи», 1999. Т. 9.  336 с.;  Світленко С. І.  Народництво в Україні 60–80-х років ХІХ століття.  Аналіз
публікацій  документальних  джерел.  Програми.  Статути.  Прокламації.  Законодавчі  акти.  Позасудове  діловодство.
Судово-слідчі джерела. Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1995. 240 с.; Світленко С. І. Народництво в Україні 60-80-х
років ХІХ століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії. Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1999. 240 с.;
Реєнт О. П. Україна в імперську добу (XIX – початок XX ст.) / О. П. Реєнт; Ін-т історії України Нац. акад. наук України.
Київ: [б.в.], 2003. 338 с.; Щербак М. Г., Щербак Н. О. Національна політика царизму на Правобережній Україні (друга
половина ХІХ–початок  ХХ ст.).  К.:  ІЗМН,  1997.  91  с.;  Щербак  Н.  О.  Національне  питання в  політиці  царизму у
Правобережній Україні (кінець ХVІІІ–початок ХХ століття). К.: ПЦ «Ризографіка», 2005. 615 с.
9 Іванова Л. Г., Іванченко Р. П. Громадівський рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: проблеми, ідеологія. Київ: МІЛП, 1999.
128 с.; Іванова Л. Г., Іванченко Р. П. Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: до проблеми становлення
ідеології. Київ: МІЛП, 2000. 351 с.; Катренко А. М., Катренко Я. А. Національно-культурна та політична діяльність
Київської громади (60–90-ті роки XIX ст.). Київ: [б. в.], 2003. 179 с.; Побірченко Н. С. Педагогічна і просвітницька
діяльність українських Громад у другій половині ХІХ − на початку ХХ століття (у двох книгах). Книга І: Київська
громада.  Київ:  Науковий  світ,  2000.  307  с.;  Побірченко  Н.  С.  Педагогічна  і  просвітницька діяльність  українських
Громад у другій половині ХІХ–на початку ХХ століття (у двох книгах). Книга ІІ. Громади Наддніпрянської України. К.:
Науковий світ,  2000. 185 с.;  Побірченко Н. С. Питання національної освіти та виховання в діяльності українських
Громад (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Київ: Науковий світ, 2002. 331 с.
10 Іванова Л. Г., Іванченко Р. П. Громадівський рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: проблеми, ідеологія. Київ: МІЛП, 1999. 
128 с.; Іванова Л. Г., Іванченко Р. П. Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: до проблеми становлення 
ідеології. Київ: МІЛП, 2000. 351 с.
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життя11. Вагоме місце у вивченні історії Київської Громади посідає інтелектуальний
доробок Н. С. Побірченко.  Зокрема, дослідницею складено короткий біографічний
словник її членів12.

Окрім  монографічних  праць,  указаний  історіографічний  етап  відзначається
наявністю різнотематичних наукових статей, що характеризуються багатоманітністю
висвітлених сюжетів з історії Київської Громади. Зокрема, розглянуто громадські та
приватні аспекти, що відображають світогляд, кар’єру, психологію та родинне життя
її  учасників.  Сюди  слід  віднести  статті  М. М. Андрійчука13,  О. В. Безпалько14,
В. В. Городько15,  Т. М. Ємець16,  С. Г. Іваницької17,  Л. Г. Іванової18,  А. М. Катренка19,
Л. П. Козар20,  І. Г. Клєр21,  О. С. Козирєва22,  Т. Ю. Нагайка23,  А. І. Нікітенко24,

11 Іванова Л. Україна між Сходом і Заходом: українська національна ідея в суспільно-політичній думці 50-60-х рр.
ХІХ ст. Київ: Дніпро, 2008. 304 с.
12 Побірченко Н. С. Короткий біографічний словник членів Київської Старої громади (друга половина ХІХ – початок
ХХ століття). Київ: Інтелект, 1998. 72 с.
13 Андрійчук М. Видавнича діяльність Громад (70–80 роки ХІХ ст.). Вісник книжкової палати. 2008. № 10. С. 34–37.
14 Безпалько О. В. Соціально-педагогічна діяльність українських громад у XIV–XIX століттях. Науковий часопис НПУ
імені  М. П. Драгоманова.  Серія  11:  Соціологія.  Соціальна  робота.  Соціальна  педагогіка.  Управління:  Зб.  наукових
праць. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. № 1 (23). С. 40–47.
15 Городько В. Вплив громадівського руху на формування національної ідеї в ІІ половині ХІХ століття. Матеріали VІ
Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  на  тему:  «Українознавство  як  феномен  історичного  розвитку  та
державотворення України», присвяченої  80-й річниці утворення Київської області  /  [Упор. В. Литвин, Л. Мозгова,
Л. Пасенко, Т. Чернойван; За ред. Л. Мозгової]. Бориспіль: ПП «Швец», 2012. С. 348–360.
16 Ємець Т. Внесок Київської старої громади в українське націєтворення. Наукові записки [Національного університету
«Острозька академія»]. 2012. Вип. 10. С. 132–141. (Серія «Культурологія»).
17 Іваницька С. Громадовские традиции украинского национального движения в границах Российской империи (1860-е
– 1890-е гг.). Іваницька С. Українська ліберально-демократична партійна еліта: «колективний портрет» (кінець ХІХ –
початок ХХ століття). Запоріжжя: «Просвіта», 2011. С. 80–109.
18 Іванова Л. Г. З історії Київської Громади 60-х років ХІХ ст.  Іванова Л. Г. Українська суспільно-політична думка
XVIII–ХІХ ст.: напрямки, форми, тенденції: наукові розвідки. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. С. 267–
282.
19 Катренко А. М. Українські молодіжні гуртки і організації 80–90-х рр. ХІХ ст. Історія України. 2000. № 24 (червень).
С.  10–18.;  Катренко  А.,  Чирикало  Н.  Джерела  з  історії  Київської  громади 60–90-х  рр.  ХІХ ст.  Вісник  Київського
національного університету. Вип. 55. 2001. C. 5–13; Катренко А., Чирикало Н. Науково-культурницька й політична
діяльність  Київської  громади  (70-ті  –  поч.  80-х  років  ХІХ  ст.).  Четверта  академія  памяті  професора  Володимира
Антоновича, 26–27 березня 1998 р. Київ, 1999. С. 96–110.
20 Козар Л. П. Розвиток національної фольклористики наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: роль громад, історія їх
створення та стан наукового вивчення. Матеріали до української етнології. № 11 (14). 2012. С. 96–104.
21 Клєр І. Діяльність Київської Старої громади початку 60-х рр. ХІХ ст.: проблема в українській історіографії другої
половини ХІХ – першої третини ХХ ст. Схід. 2014. № 3 (129). Травень-червень. С. 34–38; Клєр І. Г. Діяльність Старої
Київської  громади.  Історіографічний  огляд  проблеми  у  працях  сучасних  дослідників.  Гілея.  Історичні  науки.
Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська
АН. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. Вип. 101 (10). С. 178–182.
22 Козирев О. С. В. Антонович і Київська громада у спогадах О. Михалевича. Четверта академія памяті професора
Володимира Антоновича , 26–27 березня 1998 р. Київ, 1999. С. 151–154; Козирев О. С. Персональний склад «комітету
12-ти»  Київської  «Старої  Громади»  у  1875–1876  роках.  Наукові  праці  Миколаївського  ДГУ  ім.  Петра  Могили.
Історичні науки. 2006. Т. 62. Вип. 49. С. 23–26.
23 Нагайко Т. Ю. Українські громади у фокусі української історичної думки: короткий огляд сучасної історіографії.
Мандрівець. 2014. № 5 (113). С. 12–17.
24 Нікітенко  А.  І.  Вплив  політики  російського  уряду  стосовно  громадівської  інтелігенції  на  родинне  життя  В.
Антоновича та  П.  Чубинського.  Проблеми  політичної  історії  України.  Вип.  8.  2013.  С.  14−20;  Нікітенко А.  І.  До
питання про подружні ідеали у шлюбах діячів Київської Старої Громади. Наддніпрянська Україна: історичні процеси,
події, постаті. Вип. 9. 2011. С. 89–96; Нікітенко А. І. Жіноцтво в благодійній та освітній діяльності Київської Старої
Громади  (70–80-ті  рр.  ХІХ  ст.).  Вісник  Дніпропетровського  університету.  Серія:  Історія  та  Археологія.  Вип.  22.
2014. С. 31–38.
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М. Г. Палієнко25,  Н. С. Побірченко26,  І. Я. Райківського27,  С. О. Рубашової28,
С. І. Світленка29,  Л. О. Чорної30,  Н. М. Чирикало31,  І. П. Чорновола32,
В. А. Шелухіна33 та ін.

Окремі  аспекти  історії  Київської  Громади  розглядаються  в  низці
дисертаційних праць, що з’явилися впродовж 1990–2010-их рр. Нами виявлено лише
три  дисертаційні  роботи,  конкретно  присвячені  українським  громадам.  Єдиним
дослідженням  історії  окремої  громади  є  розвідка  Ю. А. Русанова  «Чернігівська
«Громада» в українському національно-культурному русі у другій половині ХІХ –
початку  ХХ  століття:  історіографічний  аспект»34. Ще  у  двох  наукових  доробках
Н. С. Побірченко  та  О. В. Болдирєва  історія  громадівського  руху  розглядалася  в
аспектах педагогіки та політології 35.

У підрозділі 1.2. «Характеристика джерельної бази» проаналізовано джерела
дослідження, які розділено на три види. Перший  матеріали офіційного характеру:
доноси, анонімні листи, рапорти, доповідні записки; другий  документи приватного
походження:  листування,  щоденники,  спогади,  мемуари,  автобіографії;  третій  
наукові  та  публіцистичні  праці  членів  Київської  Громади.  Розгляд  цих  джерел
представлено за двома категоріями: неопубліковані та опубліковані. 

25 Палієнко М. Київська Стара Громада у суспільному та науковому житті України (Друга половина ХІХ – початку ХХ
ст.). Київська старовина. 1998. № 2. С. 49–83.
26 Побірченко Н.  С.  До історії  створення та початків освітньої  діяльності  Київської  громади (60-ті  роки ХІХ ст.).
Педагогіка і психологія. 1999. № 2. С. 126–138.
27 Райківський І. Відображення національного руху та українсько-польських відносин у Галичині на сторінках преси
українських громадівців на підросійській Україні (60-і рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.). Galicja. Studia i materiały. Rzeszów,
2015. № 1. С. 153–175.
28 Рубашова С. О. Провідні національні та соціальні ідеї українських громад 60-х років ХІХ ст. Четверта академія
пам’яті професора Володимира Антоновича. Київ, 1999. С. 142–143.
29 Світленко С. Українська інтелігенція Наддніпрянщини ХІХ ст.  у контексті  західноєвропейських інтелектуальних
впливів.  Українське  ХІХ  століття:  етнонаціональні,  інтелектуальні  та  історіософські  контексти:  зб.  наук.  пр.
Дніпропетровськ: ЛІРА, 2018. С. 215–237; Світленко С. Українські громади другої  половини ХІХ  початку ХХ ст.
(Особливості ідеології та діяльності). Київська старовина. 1998. № 2. С. 9–28.
30 Чорна  Л.  Громадівський рух  60–70-х  рр.  ХІХ ст.  у  контексті  українського  національного відродження.  Наукові
записки Вінницького дер-жав ного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вінниця,
2007. Вип. 12. С. 145–150.
31 Чирикало  Н.  М.  Київська  громада  1861–1864  рр.  Вісник  Київського  національного  університету  ім.  Тараса
Шевченко: Історія. 2002. № 59/60. С. 10–13; Чирикало Н. М. Київська громада 80–90-х р. Х1Х ст. Вісник Київського
національного університету ім. Тараса Шевченко: Історія. № 05/2000. Вип. 47. С. 46–49.
32 Чорновол  І.  Політичні  концепції  київської  «Старої  Громади»:  від  проросійського  народництва  до  «нової  ери»
[Електронний ресурс]. Українська історична наука на порозі ХХІ століття Міжнар. Наук. Конгрес; м. Чернівці, 16-18
травня 2000 р. : доповіді та повідомлення. 2001. С. 15–25.
33 Шелухін В. А. Кровна спорідненість та громадська активність членів Старої Громади 1860-1890-х років у мікро-
макро  переходах:  досвід  мікросоціологічного  дослідження.  Проблеми  розвитку  соціологічної  теорії.  Порівняльні
дослідження:  виклики соціологічній теорії  та практиці.  2016 рік:  матеріали ХІІІ  Всеукраїнської  науковопрактичної
конф., 19–20 травня 2016 р. К.: Логос, 2016. С. 150–151; Шелухін В. Громадська діяльність та спорідненість: мікро-
макро  переходи  у  піднесенні  українського  національного  руху  1860–1890-х  рр.  Вісник  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка.  Соціологія.  2017.  Вип.  1(8).  С.  80–86;  Шелухін  В.  Від  родини  до  нації:
мікросоціологія  громадівського  руху  1860–1890-х  рр.  Всеукраїнський  соціологічний  часопис  «СВОЄ».  2016.  №1–
2(15). С. 16–23.
34 Русанов  Ю.  А.  Чернігівська  «Громада»  в  українському  національно-культурному  русі  у  другій  половині  ХІХ –
початку ХХ століття: історіографічний аспект: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський нац. ун-т імені Т.
Шевченка. Київ, 1996. 24 с.
35 Побірченко  Н.  С.  Педагогічна  й  науково-просвітницька  діяльність  громад  у  контексті  суспільного  руху
Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): автореф. дис. док. пед. наук: 13.00.01 / Інститут
педагогіки АПН України. Київ, 2001. 39 с.; Болдирєв О. В. Політичний світогляд українських громад ІІ половина ХІХ
ст.: автореф…. канд. політ. наук. Спец.: 23.00.01. / Одеса: Одеській національний університет, 1995. 17 с.
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Використані в дисертаційному дослідженні неопубліковані матеріали вміщено
у  фондах  таких  установ:  Центрального  державного  історичного  архіву  в  Києві
(ЦДІАК),  Державного  архіву  Київської  області  (ДАКО),  Державного  архіву
Полтавської області (ДАПО), Інституту рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського (ІР). 

Джерельну базу дослідження склали документи двадцяти п’яти справ із п’яти
фондів Центрального державного історичного архіву в Києві (ЦДІАК). У матеріалах
першої  половини  1860-их рр.  повідомляється  про  діяльність  Київської  Громади,
зокрема,  причетність  її  учасників  до  агітації  серед  селянства,  участь  у  таємних
студентських товариствах, політичні зібрання, освітню, просвітницьку, редакційно-
видавничу роботу тощо. Справи вміщують відомості про встановлення поліційного
нагляду,  проведення  обшуків,  арешти  та  допити  представників  Громади:
В. Б. Антоновича,  Г. Василевського,  Ф. К. Вовка,  М. П. Драгоманова,
П. Г. Житецького,  І. Загурського,  А. В. Красовського,  Д. А. Лизогуба,
М. Ф. Лободовського,  С. В. Пилипенка,  Плещенка,  Б. С. Познанського,
Т. Р. Рильського,  Ф. Р. Рильського,  В. С. Синєгуба,  П. П. Чубинського.  У матеріалах
1870-их  –  початку  1880-их рр.  міститься  інформація,  яка  розкриває  суспільно-
політичні особливості життя студентства Київського університету Св. Володимира,
зокрема,  членів  Громади,  а  саме:  участь  у  нелегальних  товариствах,  гуртках
«народників-пропагандистів», соціал-революційну діяльність окремих осіб. 

З ДАКО для розкриття теми дисертаційного дослідження залучено матеріали
чотирнадцяти  справ із  трьох  фондів. У них відображено участь  членів  Київської
Громади  у  виданні  українськомовної  періодики,  в  організації  роботи  мистецьких
товариств,  засвідчено  наукову  та  педагогічну  діяльність  окремих  громадівців:
Ф. П. Будкевича,  П. М. Дашкевича,  П. Г. Житецького,  О. Ф. Кістяківського,
М. В. Лисенка,  Й. Р. Рильського,  Т. Р. Рильського,  М. П. Стефановича,  А. Тищенка,
А. Д. Юркевича та ін.

З  ДАПО  використано  три  справи  з  фонду 8831-Р,  до  якого  входять
дослідницькі  матеріали  вченого-педагога  Г. Є. Жураківського  стосовно  історії
Київської Громади 1860-их рр., педагогічної, наукової, просвітницької та суспільно-
політичної діяльності окремих її представників.

З Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
використано  матеріали  п’ятдесяти  дев’яти  справ  з  одинадцяти  фондів.  У
дослідженні використано матеріали семи особових фондів представників Київської
Громади:  В. Б. Антоновича,  М. П. Василенка,  М. П. Драгоманова,  С. І. Ерастова,
І. П. Житецького,  О. Ф. Кістяківського,  О. О. Русова;  залучено  інформацію  з
особових фондів В. С. Гнилосирова, А. І. Степовича та С. М. Ходецького. 

Із  фонду 1 «Літературні  матеріали»  використано  щоденники,  спогади,
автобіографії, некрологи та наукові розвідки, що містять біографічні відомості про
членів  Київської  Громади:  В. Б. Антоновича,  В. Л. Беренштама,  Ф. К. Вовка,
В. С. Гнилосирова,  М. П. Драгоманова,  П. С. Єфименка,  П. Г. Житецького,
Є. О. Ківлицького,  О. Ф. Кістяківського,  О. Я. Кониського,  П. А. Косача,
М. І. Костомарова,  М. В. Ковалевського,  П. Ф. Левицького,  М. В. Лисенка,
О. І. Лоначевського-Петруняки,  І. В. Лучицького,  К. П. Михальчука,  Ф. Г. Мищенка,
В. П. Науменка,  Ф. Т. Панченка,  Б. С. Познанського,  С. О. Подолинського,
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Т. Р. Рильського,  В. А. Рубинштейна,  І. Я. Рудченка,  О. О. Русова,  С. Ф. Русової,
В. І. Самійленка,  М. П. Старицького,  Є. К. Трегубова,  Д. А. Тищенка,
Є. Є. Цвітковського, П. П. Чубинського, Я. М. Шульгина. 

Предметно діяльність Київської Громади висвітлено у матеріалах Д. І. Багалія
«…Улаштована  була  громада  і  у  Київі…»36,  Г. П. Житецького  «До  останньої
подорожі  М.  П.  Драгоманова  за  кордон.  (З  нарисів  і  фрагментів  про  Київську
громаду)»,  «Київська  Громада за 60-ті  роки»37 та  В. П. Науменка «Стара Громада.
Спогади»38. 

Із  фонду Х «Всеукраїнська  Академія  Наук» до аналізу залучено спогади та
наукові  праці  учасників  Київської  Громади,  статті  та  матеріали  з  історії
громадівського  руху  дослідників  першої  третини  ХХ ст.  Зокрема,  використано
матеріали  комісії  громадських  течій  та  Постійної  комісії  для  укладання
біографічного  словника  українських  діячів,  зокрема,  звіти,  оголошення,  листи  та
наукові розвідки дослідників: М. О. Гніпа, Г. П. Житецького, К. О. Копержинського,
О. О. Рябініна-Скляревського,  О. Д. Тулуба.  Також  використано  матеріали
неопублікованої сьомої книги часопису «За сто літ» – загалом двадцять п’ять справ
(листи,  спогади  та  публікації,  що  містять  відомості  щодо  історії  створення,
учасників Київської  Громади та їхньої діяльності).  Зокрема, у кореспонденції,  що
готувалася  до  друку,  представлено  листи  членів  Громади:  М. П. Драгоманова,
Г. П. Житецького,  М. І. Костомарова,  П. О. Куліша,  Ф. Г. Лебединцева,
К. П. Михальчука,  Ф. Г. Міщенка,  В. П. Науменка,  С. О. Подолинського,
І. Я. Рудченка, О. О. Русова, О. В. Стороженка. 

Другу  категорію  джерел  становлять  опубліковані  документи  та  матеріали
членів Київської Громади. Як і джерела першої категорії,  вони мають офіційне та
приватне  походження,  уміщені  в  загальних  збірниках  документів  та  матеріалів,
часописах,  виданнях на пошану окремих осіб.  За видовим принципом ці джерела
розподіляються на документи, листи, щоденники, автобіографії, мемуари, спогади,
наукові та публіцистичні праці. 

Документи,  що  стосуються  історії  Київської  Громади,  опубліковані  у
збірниках:  «Українська  суспільно-політична  думка  в  20  столітті.  Документи  і
матеріали»39, «Робітничий рух на Україні (становище та боротьба робітничого класу)
(1861–1884 рр.)»40, «Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії:
спроба державного регулювання (1847–1914)»41, «Драгоманов Михайло. Документи і

36 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. 1. Спр. 45060 (Багалій Д. І. «…
Улаштована була громада і у Київі…»). 4 арк.
37 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. 1. Спр. 46801 (Житецький Ігнат
Павлович. До останньої подорожі М. П. Драгоманова за кордон. (З нарисів і фрагментів про Київську громаду). Стаття.
Автограф-чернетка. 1925 р.). 16 арк.; Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф.
1. Спр. 46884 (Київська Громада за 60-ті роки. Іг. Житецького. Автограф. 1926–1927 рр.). 117 арк.
38 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. 1. Спр. 49600 (Науменко В. П. Стара
Громада. Спогади Драгоманова (?), Трегубова, Науменка). 4 арк.
39 Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і матеріали. Том 1 / Упоряд. Тарас Гунчак і Роман
Сольчаник. [Б. м.]: Сучасність, 1983. 510 с.
40 Робітничий рух на Україні: Становище та боротьба робітничого класу 1861–1884 рр.: Зб. док. та матеріалів / Голов.
арх. упр. при Раді Міністрів УРСР; АН УРСР. Ін-т історії та ін.; Ред. кол.: О. А. Парасунько (відп. ред.) та ін. Київ:
Наукова думка, 1986. 422 с.
41 Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914). Збірник
документів  і  матеріалів  /  відп.  ред.  Г.  Боряк;  упоряд.  Г.  Боряк,  В.  Баран,  Л.  Гісцова,  Л.  Демченко,  О.  Музичук,
П. Найденко, В. Шандра; НАН України, Ін-т історії України; Укрдержархів, ЦДІАК України. Київ: Ін-т історії України
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матеріали. 1841–1994»42, «Син України. Володимир Боніфатійович Антонович»43, а
також  у  періодичних  виданнях.  Зокрема,  у  шести  книгах  часопису  «За  сто  літ»
опубліковано чотирнадцять документів.

Епістолярна  спадщина  членів  Київської  Громади  опублікована  у  виданнях:
«Архів  Михайла  Драгоманова.  Листування  Київської  Старої  Громади  з
М. Драгомановим  (1870–1895 рр.)»,  «Вибрані  листи  Пантелеймона  Куліша
українською  мовою  писані»,  «Епістолярна  спадщина  Михайла  Грушевського»,
«Листи  та  документи»  С. А. Подолинського,  «Лисенко М. В.  Листи».  У  виданні
«Стороженко  Микола.  З  мого  життя»  опубліковано  двадцять  шість  листів  членів
Київської Громади. Значний масив епістолярної спадщини членів Київської Громади
опубліковано в часописах «За сто літ» та «Україна».

Важливим  джерелом  вивчення  історії  Київської  Громади  є  щоденники  її
учасників  та  наближених  осіб:  О. Ф. Кістяківського,  М. С. Грушевського,
Є. Х. Чикаленка, С. О. Єфремова, О. Я. Кониського (1883–1886)44, у яких висвітлено
суспільно-політичне, науково-освітнє та громадське життя в Україні другої половини
ХІХ – початку ХХ ст.

До  дисертаційного  дослідження  залучено  відомості  з  автобіографій  членів
Київської  Громади:  В. Б. Антоновича,  О. Г. Барвінського,  М. П. Драгоманова,
М. І. Костомарова,  П. О. Куліша,  К. П. Михальчука,  І. С. Нечуя-Левицького,
С. Ф. Русової, М. П. Старицького45; спогади та мемуари, зокрема, В. Б. Антоновича,
М. Л. Кропивницького,  Є. Х. Чикаленка,  С. О. Подолинського,  М. В. Стороженка,
О. О. Русова, О. Г. Барвінського, Ю. Ж. Колларда та О. Г. Лотоцького46;  прокламації

НАН України, 2013. LХII; 810 с.
42 Драгоманов  Михайло.  Документи  і  матеріали  1841–1994  /  Ін-т  української  археографії  та  джерелознавства
ім. М. С. Грушевського; Наукове товариство ім. Т. Шевченка; Національний музей літератури України; Центральний
державний історичний архів України у Львові. Львів, 2001. 731 с.
43 Син України: Володимир Боніфатійович Антонович: у 3-х т. / упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. Т. 1. Київ:
Заповіт,  1997.  448  с.;  Син  України:  Володимир  Боніфатійович  Антонович:  у  3-х  т.  /  упоряд.  В.  Короткий,
В. Ульяновський. Т. 2. Київ: Заповіт, 1997. 448 с.
44 Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885): у 2-х томах. Том 1 (1874–1879) / Упоряд. В. С. Шандра. Київ: Наукова
думка,  1994.  643  с.;  Кістяківський  О.  Ф.  Щоденник  (1874–1885):  у  2-х  томах.  Том  2  (1880–1885)  /  Упоряд.
В. С. Шандра. Київ: Наукова думка, 1995. 583 с.; Грушевський М. С. Щоденник (1888–1894 рр.). Київ, 1997. 261 с.;
Чикаленко Є. Х. Щоденник (1907–1917). Київ: Темпора, 2011. 479 с.; Єфремов С. О. Щоденники, 1923–1929. К.: ЗАТ
«Газета «РАДА», 1997. 848 с.; Стариков Г. Щоденник Олександра Кониського. Записки наукового товариства імені
Шевченка. Т. 265. Праці Історично-філософської секції. Львів, 2013. С. 387–450.
45 Антонович В. Автобіографічні записки. Самі про себе. Автобіографії видатних українців ХІХ століття / редакція
Юрія  Луцького.  Нью-Йорк:  Видання  Української  Вільної  Академії  Наук  у  США,  1989.  С.  147–156;  Барвінський
О. Спомини з мого життя. Самі про себе. Автобіографії видатних українців ХІХ століття / редакція Юрія Луцького.
Нью-Йорк: Видання Української Вільної Академії Наук у США, 1989. С. 157–204; Драгоманов М. Автобіографія. Самі
про себе. Автобіографії видатних українців ХІХ століття / редакція Юрія Луцького. Нью-Йорк: Видання Української
Вільної Академії Наук у США, 1989. С. 115–146; Костомаров М. Автобіографія. Самі про себе. Автобіографії видатних
українців ХІХ століття / редакція Юрія Луцького. Нью-Йорк: Видання Української Вільної Академії Наук у США,
1989. С. 57–114; Куліш П. Автобіографія. Самі про себе. Автобіографії видатних українців ХІХ століття / редакція
Юрія  Луцького.  Нью-Йорк:  Видання  Української  Вільної  Академії  Наук  у  США,  1989.  С.  23–56;  Михальчук  К.
Автобіографічна записка. Самі про себе. Автобіографії видатних українців ХІХ століття / редакція Юрія Луцького.
Нью-Йорк: Видання Української Вільної Академії Наук у США, 1989. С. 219–224; Нечуй-Левицький І. Життєпис. Самі
про себе. Автобіографії видатних українців ХІХ століття / редакція Юрія Луцького. Нью-Йорк: Видання Української
Вільної Академії Наук у США, 1989. С. 229–238; Русова С. Спомини. Самі про себе. Автобіографії видатних українців
ХІХ століття / редакція Юрія Луцького. Нью-Йорк: Видання Української Вільної Академії Наук у США, 1989. С. 205–
218; Старицький М. Зо мли минулого. Самі про себе. Автобіографії видатних українців ХІХ століття / редакція Юрія
Луцького. Нью-Йорк: Видання Української Вільної Академії Наук у США, 1989. С. 239–256.
46 Антонович В. Мемуари. Антонович В. Твори. Київ: Всеукраїнська академія наук, 1932. Том 1. С. 3–61; Барвінський
О. Спомини з мого життя / Упор. А. Шацька. Київ: ВД «Стилос», 2010. Т. 2. Ч. 3–4. 1120 с.; Сторінки минулого = Pages
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громадівців П. П. Чубинського «Добрі люде!» та А. В. Красовського «Житомирци»;
публікації  В. Б. Антоновича  «Моя  сповідь»  та  «Что  об  этом  думать?  (Письмо
редактору из Киева. 7 июля 1861 г.)», спільні публічні звернення «Отзыв из Киева»
та «Одкритий лист з України до редакції «Правди», «Послание к братьям Галичанам
от  братьев  Киевлян»;  публіцистичні  та  полемічні  праці  українофілів-громадівців:
М. І. Костомарова47,  Т. Р. Рильського48,  Б. С. Познанського49,  В. Б. Антонович50,
М. І. Павлика51, С. О. Подолинського52, М. П. Драгоманова53 та ін. 

У  підрозділі  1.3.  «Теоретико-методологічна  основа  дослідження»
проаналізовано  теоретичні  напрями історіописання,  наукові  принципи та  методи,
використані для дослідження теми.

Теоретичну  основу  розкриття  проблеми,  поставленої  в  дисертаційному
дослідженні,  представлено  напрямами,  які  виникли  як  альтернатива
позитивістському  підходу  у  вивченні  історичного  процесу.  Це  інтелектуальна
історія,  історична  антропологія,  історія  ментальностей,  наративізм  (мікронаратив,
гранд-наратив),  історична  пам’ять,  біографістика.  Їх  сукупний  аналіз  та
використання  відповідних  підходів  дали  змогу  сформувати  основні  наукові
положення та висновки роботи.

Розкриття  теми дисертації  здійснено  на  основі  загальнонаукових  принципів
науковості,  об’єктивності,  історизму,  системності,  всебічності,  комплексності  та
плюралізму,  а  також  через  використання  загальноісторичних  (проблемно-
хронологічного,  історико-системного,  історико-генетичного,  історико-

from the Past / Олександер Лотоцький; Наук.-Богосл. Ін-т Укр. Православ. Церкви в США. [Б. м.]: Вид. Укр. Православ.
Церкви  в  США,  1966.  Ч.  1.  [2-ге  вид.].  1966.  286,  [ІІ]  c.;  Русов  О.  О.  Щоденники  та  спогади  /  Упорядкування,
підготовка до друку, вступна стаття, коментарі О. Я. Рахна. Чернігів: Десна Поліграф, 2011. 320 с.; Русова С. Мої
спомини рр. 1861–1870. За сто літ. 1928. Кн. 2. С. 134–175; Чикаленко Є. Спогади (1861–1907) = The Memoirs / Євген
Чикаленко;  [передм.  В.  Дорошенка].  Нью-Йорк:  Укр.  Вільна  Акад.  Наук  у  США,  1955.  505  с.;  Чикаленко  Є.  Х.
Зібрання творів: в 7-ми т. Т. 1. Спогади (1861−1907). Уривки з моїх споминів за 1917 р. / Упор. М. І. Цимбалюк. Київ:
ТОВ компанія «Рада», 2003. 432 с.; Коллард Ю. Спогади юнацьких днів. 1897–1906. Українська студентська громада в
Харкові і Революційна Українська партія (РУП). Торонто: «Срібна сурма», 1972. 223 с.
47 Костомаров  Н.  И.  Мое  украинофильство  в  «Кудеяре».  Слов’янська  міфологія:  вибр.  праці  з  фольклористики  й
літературознавства. Київ, 1994. С. 326–330; Костомаров Н. И. Мысли южноруса. Слов’янська міфологія: вибр. праці з
фольклористики  й  літературознавства.  Київ,  1994.  С.  309–313;  Костомаров  Н.  И.  Украинофильство.  Слов’янська
міфологія: вибр. праці з фольклористики й літературознавства. Київ, 1994. С. 338–349.
48 Рильський  Т.  Несколько  слов  о  дворянах  правого  берега  Днепра.  Син  України:  Володимир  Боніфатійович
Антонович:  у  3-х  томах.  Т.  2.  Київ:  Заповіт,  1997.  С.  90–103;  Рильський  Т.  К  изучению  украинского  народного
мировоззрения. Киевская старина. 1890. Т. 30. № 9. С. 341–372.
49 Познанський Б. Другий лист з Дударів. Основа. 1861. № 11–12. С. 107–110.
50 Антонович В. «К вопросу о Галицко-русской литературе (По поводу статьи Т. Д. Флоринского)». Киевская Старина.
1900. № 3. Т. 68. С. 94–98; Антонович В. Погляди українофілів. Україна. 1928. Кн. 6. С. 58–66; Антонович В. Про
українофілів та українофільство. Україна. 1928. Кн. 6. С. 50–55.
51 Павлик М. Новини з Австрійської України. Громада. 1880. Ч. 2. С. 228–232.
52 Подолинський С. Перегляд громадівського руху в Західній Європі. Громада. 1880. Ч. 2. С. 232–237.
53 Драгоманов М. Антракт з історії українофільства. Драгоманов М. П. Вибране («...мій задум зложити очерк історії
цивілізації на Україні») / Упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук; Приміт. Р. С. Міщука, В. С. Шандри. Київ:
Либідь, 1991. С. 204–234. («Пам’ятки історичної думки України»); Драгоманов М. До історії української хлопоманії
60-их рр. Життє і слово. Львів, 1896. Том 3. С. 344–348; Драгоманов М. Пропащий час. Українці під Московським
царством  (1654–1876).  Львів,  1909.  38  с.;  Драгоманов  М.  Українські  громадівці  перед  польським  соціалізмом  і
польським  патріотизмом.  Громада.  1882.  №  5.  С.  231–242;  Драгоманов  М.  Что  такое  украинофильство?
Драгоманов М. П. Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації  на Україні») / Упоряд. та авт.  іст.-біогр.
нарису Р. С. Міщук; Приміт. Р. С. Міщука, В. С. Шандри. Київ: Либідь, 1991. С. 430–456. («Пам’ятки історичної думки
України»);  Драгоманов  М.  Чудацькі  думки  про  українську  національну  справу.  Відень:  Наклад  і  друк  партійної
друкарні, 1915. 121 с.
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порівняльного,  синхронного,  діахронного)  та  спеціальних  (структурно-
функціонального, просопографічного та біографічного) методів дослідження. 

У другому розділі «Передумови створення та початковий етап діяльності
Київської Громади (кінець 1850-их – початок 1860-их рр.).»,  що складається із
трьох  підрозділів,  охарактеризовано  суспільно-політичні  чинники  створення
Київської  Громади,  проаналізовано  просвітницько-педагогічну  діяльність  та
показано становище її представників в умовах політичної реакції влади.

У підрозділі 2.1. «Суспільно-політичні чинники створення Київської Громади»
показано  вплив  українофільських  організацій  першої  половини  ХІХ ст.  та  їх
визначних  представників  на  створення  Київської  Громади,  зокрема,  Товариства
об’єднаних  слов’ян,  Кирило-Мефодіївського  братства  та  Петербурзької  Громади;
визначено  їх  вплив  на  становлення  та  розвиток  української  національної  ідеї;
розкрито  значення  постаті  Т. Г. Шевченка  у  становленні  національної  ідеології  в
середовищі Київської Громади. 

Закцентовано  увагу  на  час  створення,  характер  діяльності,  кількісний  та
персональний склад Київської Громади, визначено етапи її існування. Перший етап
охопив кінець 1850-их – початок 1860-их рр. Він позначився початком формування
національної ідеї в українофільському середовищі та просвітницькою діяльністю на
народницькому ґрунті.  Другий етап  тривав  від  1869 р.  до  початку  ХХ ст.  Це  час
відновлення  діяльності  Київської  Громади,  характерний  залученням  її  членів  до
наукових  організацій  та  товариств,  видавничою,  культурно-мистецькою  та
суспільно-політичною роботою. 

В  умовах  суспільно-політичних  змін  діяльність  представників  Київської
Громади справила визначальний вплив на формування української національної ідеї.
Зважаючи на неофіційний характер діяльності цієї організації, зауважимо, що термін
Київська  Громада  вживається  в  дослідженні  як  узагальнювальний  щодо
різноманітних  варіацій  назв  організації.  У  документальних  джерелах  та
історіографічній  традиції  використовуються  такі  самоназви:  Громада,  Стара
Громада, Київська Громада, Київська Українська Громада, Молода Громада та назви
окремих груп її  діячів:  словарники,  хрестоматійники,  читанка,  драгоманівці,  коші
тощо.  Ці сегменти Громади виникали в різний час,  позначаючи рід діяльності  та
ідейні вподобання її учасників. 

У  підрозділі  2.2.  «Просвітницько-педагогічна  діяльність  Київської  Громади
1860-их рр.» розкрито  вплив  просвітницько-педагогічної  діяльності  організації  на
формування українського національного руху другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Перший  етап  функціонування  Київської  Громади  позначився  активною
просвітницькою  та  видавничою  роботою.  На  початку  1860-их рр.  студенти
Київського  університету  Св. Володимира  В. Б. Антонович,  Б. С. Познанський,
Т. Р. Рильський та ін. стали здійснювати популярні на той час «походи в народ», під
час  яких  збирали  й  записували  фольклорний  та  етнографічний  матеріал,
спілкувалися із селянами на суспільні теми. У цей час представниками Київської
Громади  було  налагоджено  роботу  перших недільних шкіл  з  українською мовою
навчання. У студентському середовищі громадівцями розповсюджувалися рукописні
видання «Самостайне слово», «Громадниця» та «Помийниця», у яких розглядалися
питання  національного  самовизначення  українців.  У  1863 р.  В. Б. Антоновичем,



13

М. П. Драгомановим  та  П. Г. Житецьким  створено  «Комітет  видання  популярних
книг», у роботі якого були задіяні члени Київської Громади. Важливим проявом її
просвітницько-видавничої  діяльності  було  видання  та  поширення  популярних
«книжок-метеликів» для народу. Ключовим моментом у здійсненні просвітницької
діяльності  було  питання  рідної  мови,  що  мало  ввійти  до  вжитку  не  лише  на
побутовому рівні,  а  насамперед  стати  основною для  створення  наукових праць з
історії, етнографії, народознавства, етнології тощо.

Значний вплив на формування національної свідомості українців на початку
1860-их рр. здійснили тогочасні періодичні видання, які редагували члени Київської
Громади:  «Записки  о  Южной  Руси»,  «Основа»,  «Мета».  Важливим  проявом
української ідеї було прагнення громадівців перекласти Святе Письмо українською
мовою.

У  підрозділі  2.3.  «Представники  Київської  Громади  в  умовах  політичної
реакції» показано становище окремих громадівців, які зазнали утисків з боку влади. 

Члени  Київської  Громади,  працюючи  на  ниві  народної  освіти,  пропагували
навчання  українською  мовою,  популяризували  українську  історію  та  культуру.
Представники  Київської  Громади:  Є. Массаківський,  А. О. Красовський,
П. П. Чубинський – були авторами публічних прокламацій, поширення яких стало
причиною  їх  арешту  та  довготривалого  заслання.  Це  розцінювалося  владою  як
прояви антидержавницької політики. Результатом реакційних дій у цей період стало
звинувачення  громадівців  у  сепаратизмі,  закриття  шкіл,  заборона  видань  та
безпосереднє  переслідування:  звільнення з  місць роботи,  арешти,  заслання  тощо.
Зокрема,  під  нагляд  поліції  потрапили викладачі  недільних шкіл  та  активні  діячі
Громади:  В. Б. Антонович,  Я. М. Бекман,  В. Л. Беренштам,  П. Завадський,
П. С. Єфименко,  М. Муравський,  М. М. Левченко,  О. І. Стронін,  О. Я. Кониський,
Ф. Будкевич,  П. Г. Житецький,  Б. С. Познанський,  Т. Р. Рильський,  Й. Р. Рильський,
П. П. Чубинський та ін. 

Третій  розділ «Київська  Громада  в  науковому,  культурному  та
політичному  вимірах  (1870-ті рр.  –  початок  ХХ ст.)» складається  з  трьох
підрозділів,  у  яких  висвітлено  наукову,  літературно-мистецьку  та  суспільно-
політичну діяльність громадівців у зазначений період.

У підрозділі 3.1. «Науково-інтелектуальний простір діячів Київської Громади»
висвітлено науково-інтелектуальний здобуток членів цієї організації впродовж 1870-
их рр. – початку ХХ ст.

У  цей  період  діяльність  Київської  Громади  носила  таємний  конспіративний
характер.  Організація  здійснювала  ретельний  відбір  членів.  Ними  були  освічені
особи із стійкими національними переконаннями. Відновилася перервана в середині
1860-их рр.  просвітницька  робота:  продовжилося  видання  популярних
книжок-«метеликів»,  укладання  українського  словника.  Значна  увага  приділялася
вивченню історії, етнографічно-етнологічним пошукам, мовознавчим дослідженням,
краєзнавству.  Одним  із  важливих  сегментів  науково-інтелектуальної  діяльності
Київської  Громади  було  створене  за  кордоном  М. П. Драгомановим  видання
«Громада» та заснування типографії.

Вагому роль в українському національному русі відігравали наукові осередки,
до  яких  входили  представники  Київської  Громади:  Південно-Західний  відділ
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Російського  Географічного  товариства,  Товариство  Нестора  Літописця,  Наукове
товариство  імені  Тараса  Шевченка,  Просвіта.  Громадівці  брали  активну  участь  у
виданні  тогочасних часописів  «Киевский Телеграф»,  «Киевская  Старина»,  «Рада»,
«Нова громада», «Громадська думка» та ін. 

У  підрозділі  3.2.  «Літературно-мистецькі  практики  київських  громадівців»
розглянуто  художньо-творчу  діяльність  членів  Київської  Громади  1870-их рр.  –
початку ХХ ст. 

Важливим  здобутком  Київської  Громади  було  поширення  української
національної ідеї, яке здійснювалося як шляхом видання наукових та публіцистичних
творів,  так  і  засобами  мистецтва:  літератури,  театру,  музики.  Завдяки  художній
літературі громадівці презентували українців як окрему культурну націю. Упродовж
1870-их рр.  вийшли друком українськомовні  твори цілої  когорти  письменників.  З-
поміж них – члени Київської Громади: В. В. Винниченко, Марко Вовчок, О. С. Гулак-
Артемовський,  Б. Д. Грінченко,  П. О. Куліш,  О. П. Косач,  О. В. Маркович,  Панас
Мирний,  І. С. Нечуй-Левицький,  А. П. Свидницький,  М. П. Старицький,
О. В. Стороженко,  П. П. Чубинський  та  ін.  У  своїх  творах  автори  відобразили
тогочасне народне та національне життя, показали ідейне підґрунтя українофілів, чим
здійснили помітний вплив на формування української національної ідеї.

Створення українського театру та розвиток музики відіграли важливу роль у
процесі  національного  відродження.  На  сцені  театру,  створеного  корифеями
українського  мистецтва  –  членами  Київської  Громади  М. П. Старицьким,
М. Л. Кропивницьким,  М. В. Лисенком,  –  відбувалися  вистави  винятково
українською мовою. Важливим сегментом українського національного культурного
життя був хор, організований М. В. Лисенком.

Творчі зусилля когорти української інтелігенції, відомої як Київська Громада,
справили  безпосередній  вплив  на  початок  формування  нових  культурницьких
осередків,  серед  яких  –  літературне  об’єднання  «Плеяда  молодих  українських
літераторів» (1888–1889),  Літературно-артистичне товариство (1895),  «Український
клуб»  (1908). Через  діяльність  їхніх представників  реалізувалася  програма
культурно-просвітницького розвитку українського суспільства.

У підрозділі 3.3. «Суспільно-політична діяльність Київської Громади» показано
основні її складники та акцентовано на процесі диференціації в середовищі Київської
Громади  1870-их рр.  –  початку  ХХ  ст.,  яка  проявилася  у  формуванні  окремих
осередків, відомих під назвами: Молода Громада (коші), політики (драгоманівці) та
культурники (хрестоматія або читанка) та ін. 

Упродовж  другої  половини  1870-их рр.  навколо  окремих  діячів  Громади
об’єднувалися  особи,  що  мали  спільні  інтереси.  Так,  були  сформовані  гуртки:
«Вовківський»  (очолюваний  Ф. К. Вовком),  Ір. Житецького,  В. К. Винниченка.
Молоде  покоління  громадівців,  на  відмінну  від  старших  колег,  на  основі
сформованого наукового базису почало висувати конкретні політичні тезиси.  Його
окремі  представники  –  «київські  бунтарі»  –  були  учасниками  т. зв.  «березневого
руху» 1878 р., організованого студентами Київського університету Св. Володимира. 

Важливим  проявом  суспільно-політичної  діяльності  Київської  Громади
впродовж 1870-их рр. – початку ХХ ст. був її зв’язок із представниками Галичини.
Ключовим  чинником  співпраці  була,  зокрема,  преса:  часописи  й  журнали,  що
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виходили  друком  як  на  території  Російської  імперії,  так  і  за  кордоном:  «Слово»,
«Галичанин», «Вечорниці», «Правда».

Громадою підтримувалися ініціативи стосовно забезпечення соціальних прав
широких верств суспільства. Значна роль у цій справі належала жіноцтву: у 1874 р. в
Києві  В. І. Антонович та  Л. М. Драгомановою було  засновано «Товариство денних
притулків для дітей робітничого класу».

1890-ті рр. ознаменувалися переходом до фази активної політичної діяльності.
Наявність  національної  ідеології  підштовхнула  частину  громадівців  до  участі  в
організаціях, що виступили попередниками майбутніх політичних партій. У цей час
були  утворені  Братство  Тарасівців,  Молода  Україна  та  Загальна  Українська
організація.

Представники  Київської  Громади  на  початку  ХХ ст.  були  активними
учасниками та організаторами політичних рухів, належали до партій: Революційної
Української партії, Української Демократично-Радикальної партії, Української соціал-
демократичної робітничої партії, Української Демократичної партії.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження на захист виносяться такі положення і

висновки:
Період другої половини ХІХ – початку ХХ ст. характеризувався розгортанням

українського національного руху, помітним явищем у якому була Київська Громада –
інтелектуальний  осередок,  що  виступив  платформою,  на  якій  формувалась  ідея
національної  окремішності.  Історія  її  розвитку  та  функціонування  невід’ємно
пов’язана  з  державотворчими  процесами,  що  призвели  до  появи  незалежної
української  держави.  Саме  ця  українофільська  організація  виконувала  роль
ідеологічного центру, де зосередилася національна еліта. Упродовж тривалого часу її
представники доносили світоглядні засади українства до широких суспільних верств
шляхом культурно-просвітницької, наукової та суспільно-політичної роботи. Ідейні
засади,  мета та склад Київської  Громади забезпечили її  ефективну діяльність,  що
стала основою національного руху другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст.

1.  З’ясування  стану  наукового  вивчення  проблеми дало змогу виділити три
основні  історіографічні  етапи:  перший  –  початковий  –  охоплює  першу  третину
ХХ ст.,  другий  –  другу  третину  ХХ ст.  –  1990 р.,  третій  –  сучасний  –  1990  –
2010 ті рр. 

У  працях  дослідників  першої  третини  ХХ  ст.  представлено  лише  окремі
аспекти  з  історії  діяльності  Київської  Громади  як  українофільського  осередку
впродовж  1860–1890-их  рр.  Суспільно-політична  ситуація  другої  третини  ХХ ст.
негативно  вплинула  на  розвиток  національної  історіографії  загалом  та  вивчення
історії Київської Громади зокрема. Цей період не містить предметних досліджень із
зазначеної  теми.  Наявні  лише  поодинокі  праці  стосовно  окремих  постатей
громадівського руху та організацій, до яких вони входили. Винятком є окремі зразки
тогочасної діаспорної історіографії. На початку 1990-их рр. в українській історичній
науці  сформувалася  концептуально  нова  теоретико-методологічна  візія,  що
забезпечила  об’єктивне  висвітлення  націотворчих  процесів  вітчизняної  історії.  З
позицій україноцентризму почали розглядатися тематичні напрями, що в радянській
історіографії  мали  заідеологізований  характер  або  ж  замовчувалися.  Передусім
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дослідницька увага вчених торкнулася питань, що відображали процес становлення
української нації, зокрема, аспектів, пов’язаних із формуванням національної ідеї,
що  впродовж  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.  розвивалася  в  середовищі  українофільської
наукової та творчої еліти.

Джерельна база дослідження представлена матеріалами державних архівів та
бібліотек,  рукописними  та  опублікованими  документами,  джерелами  приватного
походження:  щоденниками,  листами,  спогадами,  мемуарами,  автобіографіями,
публіцистичними працями. Безпосередніми першоджерелами теми, що забезпечили
її об’єктивне висвітлення, були документи та свідчення учасників цієї організації.
Широкий  комплекс  відомостей  щодо  історії  Київської  Громади  в  українському
національному  русі  другої  половини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.  дав  змогу  всебічно
представити різноманітні аспекти її діяльності в досліджуваний період. 

2.  Теоретико-методологічна  основа  дисертаційного  дослідження
проаналізована  в  контексті  філософської,  культурологічної,  психолого-ментальної
парадигми осмислення його об’єкта. У предметній площині визначених історичних
студій,  що  стосуються  обраної  теми,  опинилися  соціокультурні,  інтелектуальні,
міжособистісні  взаємозв’язки  осередку  українофільської  інтелігенції,  відомого  як
Київська Громада, що посіла виняткове місце в процесі українського національного
відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Попередній досвід осмислення
історії інтелектуальних еліт, що стали рушієм формування національної свідомості в
умовах  імперського  панування,  базувався  на  неоднорідному,  подекуди
суперечливому, науково-методологічному підґрунті. Еволюція знання про минуле та
підходи  до  його  наукових  інтерпретацій  засвідчують  глибокі  теоретико-
методологічні  прогалини в розкритті  обраної  теми,  що пов’язані  з  ідеологічними
протиріччями  та  зміною  суспільно-політичних  етапів  розвитку  української
державності.  Відповідно  розвиток  уявлень  про  місце  та  значення  українського
національного руху в досліджуваний період має неоднорідний характер.  Загальна
криза гуманітарного знання в Україні, викликана пануванням радянської диктатури,
на тривалий період унеможливила природний поступ в осягненні українцями свого
історичного  минуло.  Відтак,  лише  на  сучасному  етапі,  в  умовах  існування
незалежної  української  держави,  стало  можливим  його  об’єктивне  вивчення.
Звернення  до  наявного  міжнародного  досвіду,  запозичення  теоретико-
методологічних  засад,  напрацювання  принципів  аналізу  джерел  дало  змогу
об’єктивно розглядати Київську Громаду та діяльність її основних представників з
позиції  національного  історіописання.  Застосування  актуальних  дослідницьких
методів сприяло комплексному розкриттю теми відповідно до поставлених завдань.

3.  З’ясовано,  що  з-поміж  суспільно-політичних  чинників,  що  спричинили
появу  Київської  Громади,  була  діяльність  низки  організацій,  що  функціонували
впродовж  першої  половини  ХІХ ст.  Особливе  значення  для  формування  ідейних
засад  українофільства  мало  Кирило-Мефодіївське  товариство.  Воно  стало
генератором  формування  національної  ідеї,  що  розвивалася  наступними
поколіннями української інтелігенції. Важливий вплив на цей процес справив образ
Т. Г. Шевченка та його творчість, зокрема, сформовані демократичні постулати, що
мали  виразне  національне  спрямування.  Ключове  значення  в  утвердженні  права
українського народу на самовизначення відіграла просвітницька місія, покладена в
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основу українофільства в умовах суспільно-політичних змін у Російській імперії в
середині  ХІХ  ст.  Відмежувавшись  від  польського  впливу  на  тлі  загострення
політичного протистояння – повстання 1863 р., українське студентство, сповідуючи
ідеї народолюбства, об’єдналося довкола вивчення національної культури та історії.
Утворивши  організацію  за  національним  принципом,  українська  інтелектуальна
еліта  започаткувала  процес  створення  підґрунтя  для  появи  власної  держави.
Представники Київської Громади на початку своєї діяльності сформували негативне
ставлення до себе влади, що вбачала в ній прояви сепаратизму. 

4.  У процесі  розкриття впливу просвітницько-педагогічної  діяльності  членів
Київської  Громади в 1860-их рр.  на формування українського національного руху
встановлено,  що  події  вказаного  періоду  стали  знаковими  для  національного
самовизначення  українців.  Функціонування  університетів,  зокрема,  Київського,
сформувало  осередки  прогресивної  молоді,  що  брала  активну  участь  у
розповсюдженні  демократичних  ідей.  Поширення  т.  зв.  «хлопоманства»,
«хохломанства»,  «народництва»  створило  базисну  основу  для  формування
українофільського  руху  та  підґрунтя  для  відродження  національної  свідомості
народу.  Заснування  недільних  шкіл,  створення  часописів,  на  сторінках  яких
друкували  свої  праці  представники  тогочасної  творчої  та  наукової  еліти,  стало
важливим  підготовчим  етапом  до  змін  у  суспільно-політичному  житті  населення
українських  земель,  що  входили  до  складу  Російської  імперії.  Представниками
Київської  Громади було створено відповідні осередки: гуртки, наукові товариства,
редакції часописів та газет, літературні, художні, мистецькі об’єднання, педагогічні
установи  тощо.  Упродовж  цього  періоду  функціонування  Громади  вони  сприяли
розвиткові  національної  справи,  формуючи  її  культурне,  наукове  та  ідеологічне
підґрунтя. На тлі виокремлення національних ознак українці-хлопомани заявили про
окремішність  українського  народу.  У цей період  українська  національна ідея,  що
спиралася на народну мову та історичну пам’ять, проявила себе у формі культурного
просвітництва. 

5.  У процесі  аналізу  становища  представників  Київської  Громади в  умовах
політичної  реакції  встановлено,  що  послідовна  упереджена  політика  російського
уряду  щодо  ліберально  налаштованої  та  національно  свідомої  українофільської
інтелігенції  в  умовах  пожвавлення  діяльності  окремих інтелектуальних осередків
проявилася в низці заборон, що стосувалися будь-яких спроб громадівців окреслити
власні цілі стосовно національного розвитку. Саме така позиція влади не дозволила
розвинути  легальну  мережу  просвітницьких  та  освітніх  закладів.  Інституалізація
національних  організацій  вважалася  недопустимим  явищем  з  огляду  як  на
потенційну  загрозу  посилення  революційних  настроїв,  так  і  на  формування
державницької ідеології в колі інтелігенції, що була спроможна виступити з гаслами
національної  окремішності  українців  як  одного  з  європейських  народів.  Члени
Київської Громади потрапили під тиск влади. Заборони та репресії, запроваджувані
урядом, спрямовувалися на недопущення розвитку української національної ідеї та
мали на  меті  не  дозволити  їй  бути  визначальним  елементом у  процесі  творення
української ідентичності. 

6.  Після  висвітлення  науково-інтелектуального  здобутку  діячів  Київської
Громади 1870-их рр. – початку ХХ ст. нами визначено, що ними було реалізовано
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низку  важливих  культурно-просвітницьких,  наукових  та  суспільних  проєктів.  В
умовах  активізації  українського  національного  руху  відбулося  звернення
представників інтелектуальної еліти до вивчення історії свого краю. Через створення
легальних  наукових,  видавничих,  просвітницьких  осередків  вони  впливали  на
процес  формування  національної  свідомості  українського  народу.  Збір,
систематизація та видання матеріалів з історії, етнографії, фольклору, краєзнавства
заклало  міцне  підґрунтя  для  подальшого  наукового  вивчення  минувшини.  Через
помітну українофільську позицію представники Київської  Громади потрапили під
нагляд поліції  та владні переслідування й заборони. Наштовхуючись на урядовий
спротив,  вони  не  припиняли  своєї  діяльності,  виводячи  її  за  кордон,  де
реалізовувалися  їхні  окремі  видавничі  проекти.  Пройшовши  кілька  етапів  у
досягненні  національних  інтересів,  вони  заклали  основу  для  подальшого
формування  державотворчої  моделі  у  формі  культурної  національної  автономії,  а
згодом – і незалежної української держави. 

7.  Розглянувши  літературно-мистецьку  діяльність  представників  Київської
Громади  1870-их  рр.  –  початку  ХХ  ст.,  ми  встановили,  що  через  створення
культурно-мистецьких осередків: товариств, організацій, клубів тощо – відбувалося
утвердження  та  популяризація  національних  ідеалів.  Поява  зразків  української
літератури, авторами яких були представники Київської Громади, започаткувала нові
напрями і  традиції  в середовищі українського письменництва.  Театральні  вистави
під керівництвом М. П. Старицького і М. Л. Кропивницького та музичні композиції,
створені  М.  В.  Лисенком,  звучали  винятково  українською  мовою.  Вони  були
важливим  проявом  культурного  життя  та  відігравали  суттєву  роль  у  розвитку
українського  національного  руху.  Така  робота  представників  Київської  Громади
стала  поштовхом для  реалізації  різних культурницьких проєктів,  що провокувала
реакцію влади та проявлялася в заборонах, переслідуваннях та арештах. 

8.  Дослідження  суспільно-політичної  діяльності  представників  Київської
Громади початку 1870-их рр. – початку ХХ ст. дало змогу з’ясувати, що вони брали
активну участь у тогочасних суспільно-політичних об’єднаннях. Значний вплив на
національну  справу,  формування  політичної  культури  та  національної  свідомості
відіграли  революційні  настрої  студентства  Київського  та  інших  університетів.
Київська Громада поступово акумулювала найкращі інтелектуальні сили, які ставили
на порядок денний історичного процесу питання наявності українства як політичної
нації з її унікальною духовною та культурною спадщиною. Результатом діяльності
Київської Громади стало утворення на початку ХХ ст. українських політичних партій
за участю її представників. 

9.  Виконання  завдань  дисертаційного  дослідження  дало  змогу  визначити
перспективні  напрями  подальших  наукових  студій  у  контексті  історії  Київської
Громади в українському національному русі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
До них належать історіографічні та джерелознавчі студії з історії Київської Громади,
вивчення  її  взаємозв’язків  з  іншими  українськими  громадами:  Петербурзькою,
Харківською,  Одеською,  Полтавською,  Чернігівською,  Єлисаветградською  тощо,
висвітлення  біографій  та  інтелектуального  спадку  окремих  діячів  Громади,
дослідження діяльності наукових, культурних та політичних осередків, сформованих
громадівцями.
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читання»:  тези  доповідей,  м. Київ,  Київський  будинок  вчених  НАН  України,  21
листопада 2019 р. К.: Інститут історії України НАН України, 2019. С. 55–57.

АНОТАЦІЯ
Нагайко  К.  М. Київська  Громада в  українському національному русі  другої

половини ХІХ – початку ХХ ст. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  історичних  наук  зі

спеціальності  07.00.01 –  історія  України. –  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав, 2020.

У  роботі  на  основі  наявної  історіографії  та  через  залучення  широкої
джерельної  бази  представлено  історію  діяльності  Київської  Громади  та  її
представників  в  українському  національному  русі  другої  половини  ХІХ  –
початку ХХ  ст.  Охарактеризовано  суспільно-політичні  чинники  її  створення,
розкрито  вплив  просвітницько-педагогічної,  науково-інтелектуальної,  літературно-
мистецької  та  суспільно-політичної  діяльності  членів  Київської  Громади  на
формування  українського  національного  руху.  Показано  становище  громадівців  в
умовах  політичної  реакції  влади  в  Російській  імперії.  Визначено  роль  окремих
представників цієї українофільської організації в політичному житті країни в кінці
ХІХ – на початку ХХ ст. 

Ключові  слова: Громада,  Київ,  український  національний  рух,  українофіли,
інтелігенція, культура, просвітництво, суспільно-політична діяльність.

АННОТАЦИЯ
Нагайко  К.  Н. Киевская  Громада  в  украинском  национальном  движении

второй половины XIX – начала ХХ в. – Квалификационный научный труд на правах
рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата  исторических наук по
специальности  07.00.01  –  история  Украины.  –  ГВУЗ  «Переяслав-Хмельницкий
государственный  педагогический  университет  имени  Григория  Сковороды».  –
Переяслав, 2020.

В работе на основе имеющейся историографии и широкой источниковой базы
представлена  история  деятельности  Киевской  Громады  и  ее  представителей  в
украинском  национальном  движении  второй  половины  XIX  –  начала  ХХ  в.
Охарактеризованы  общественно-политические  факторы  ее  создания,  раскрыто
влияние  просветительско-педагогической,  научно-интеллектуальной,  литературно-
художественной  и  общественно-политической  деятельности  членов  Киевской
Громады  на  формирование  украинского  национального  движения.  Показано
положение  громадовцев  в  условиях  политической  реакции  власти  в  Российской
империи.  Определена  роль  отдельных  представителей  этой  украинофильской
организации в политической жизни страны в конце XIX – начале ХХ в.

Ключевые  слова:  Громада,  Киев,  украинское  национальное  движение,
украинофилы,  интеллигенция,  культура,  просвещение,  общественно-политическая
деятельность.
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Nahaiko K. M. Kyiv Community in the Ukrainian national movement of the second
half  of  the  19th  century  –  early  20th  century.  –  Qualifying  research  paper  retaining
manuscript rights. 

The  dissertation  for  the  degree  of  Candidate  of  Sciences  in  History,  specialty
07.00.01  –  History  of  Ukraine.  –  State  Institution  of  Higher  Education  “Pereiaslav-
Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University.” – Pereiaslav, 2020. 

The dissertation strives to accomplish the academic goal of studying the role played
by Kyiv Community (Kyivs’ka Hromada) in the Ukrainian national movement during the
second  half  of  the  19th  century  –  early  20th  century.  This  unofficial  Ukrainophilist
organization that had emerged in the late 1850s – early 1860s united prominent scientific
and cultural  intellectuals  for  shaping  the  national  idea.  As  for  now,  the  history  of  its
activities as a key center of Ukrainian national movement within the stated chronological
boundaries has not yet been explored comprehensively in domestic historiography. Due to
anthropologization  of  historical  knowledge,  researchers’ attention  is  drawn  to  aspects
concerning  exploration  of  socio-political,  cultural  and  enlightenment  practices  of  the
Community’s members, their intellectual heritage and biographies. With identification of
Kyiv Community participants,  analysis  of  their  relations,  changes in their  outlook and
ideology, we are able to recreate the overall picture of the Community’s history and define
specific stages in its activity.

Working on this academic goal enabled us to reveal the main aspects in the work of
Kyiv Community and determine its role in the Ukrainian national movement of the second
half of the 19th century - early 20th century.

It  has  been  established  that  the  important  socio-political  factors  to  promote
emergence  of  Kyiv  Community  were  Ukrainophilist  organizations  of  the  early  19th
century and prominent figures of Ukrainian national movement such as M. І. Kostomarov,
P. O. Kulish, T.G. Shevchenko. Two stages in the existence of Kyiv Community have been
distinguished: the late 1850s – 1860s, and the 1870s - early 20th century. Throughout all of
its  existence,  the  number  of  participants  fluctuated  from  100  to  500  persons  who
represented various strata of the Ukrainian society. 

It  has  been  established  that  an  important  result  at  the  initial  stage  of  Kyiv
Community existence was shaping the Ukrainian national idea by way of implementing
enlightenment  projects  of  Ukrainophilist  nature:  establishment  of  weekend  schools,
publication of textbooks and fiction works, collections of folklore materials, creation of a
Ukrainian  dictionary,  and  participation  of  Community  members  in  editorial  boards  of
contemporary  newspapers.  The  Ukrainophilic  activity  of  Kyiv  Community  members
provoked a reactionary response on the part of the authorities. Some of its members were
subject to surveillance, prosecution, arrests and expulsion. 

It has been discovered that in the 1870s – early 20th century the Ukrainian national
movement became more intensive, with the growing interest that people developed for
studying the past. One of the important areas that the work of Kyiv Community focused on
was  conducting  research  on the  history  of  Ukraine,  ethnography,  regional  studies  and
linguistics, with special attention paid to editorial and publishing activities.

Art  and  culture  played  an  important  role  in  the  national  revival  of  Ukraine.  A
significant step in promoting the idea of national identity was publishing literary works in
Ukrainian, founding Ukrainian theaters and developing national music. 
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In  the  1870s  –  early  20th  century,  Kyiv  Community  operated  against  the
background of the growing politicization of  Ukrainian national  movement.  Within this
time period, cultural and political practices became more differentiated. The socio-political
circles, societies, branches, publishing houses and political parties that had been created
earlier encouraged implementation of the Ukrainian national project. 

Since  the  time of  its  foundation and until  the final  stage  of  its  existence,  Kyiv
Community  never  had  a  single  form  and  permanent  composition.  Originating  from
university societies of the late 1850s, it transformed into various professional circles and
eventually dissolved in socio-political movements of the late 19th century – early 20th
century.  However,  its  members  always  strived  to  retain  the  national  aspect  of  their
activities and preserve their own identity in the conditions of imperial  repression.  Our
sources suggest that meetings of the Community members varied by their form, and could
be private, professionally related, or inspired by socio-political activities. Some of them
were  more  or  less  typical  for  different  stages  throughout  the  existence  of  Kyiv
Community, and together they made up a mutually coordinated system where principles of
the Ukrainophilist movement were shaped. Its academic and enlightenment goals as well
as democratic nature and choice of moderate policies to achieve the stated goals can be
explained primarily  by the views of  the people who made it  up and tended to prefer
systemic and consecutive search for a model of national identity. Based on a wide range of
sources  and  with  exploration  of  data  available  presently  on  the  members  of  Kyiv
Community and their intellectual heritage, we are able to represent formation of Ukrainian
national idea and its gradual transformation within the framework of cultural, educational
and political practices. 

Key  words:  Community,  Kyiv,  Ukrainian  national  movement,  Ukrainophiles,
intellectuals, culture, enlightenment, socio-political activity.


