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А. е. (болг.) – архівна одиниця
АН УРСР – Академія наук Української Радянської Соціалістичної
Республіки
БАН – Болгарська академія наук
ЖМНП – Журнал министерства народного просвещения
НА БАН – Науковий архів Болгарської академії наук
НБКМ–БИА – Народна Библиотека «Св. Св. Кирил и Методий» –
Български исторически архив
НТШ – Наукове товариство iменi Шевченка
СбНУ – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина
СГОДА – Софийски градски и окръжен държавен архив
СКУ – Світовий конгрес українців
СУ – Софійський університет імені св. Климента Охридського
УБ – Університетська бiблiотека імені св. Климента Охридського
УИ – Университетские известия
УНР – Українська Народна Республiка
ЦДА – Централен Държавен Архив на България
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ихайло Петрович Драгоманов (1841–1895) – визначний
український мислитель і громадський діяч, учений-енциклопедист європейського і світового рівня. Життєвий
і творчий шлях ученого й полiтика умовно дiлиться на три основні перiоди: київський, женевський та софійський. У Болгарії
М.  Драгоманов прожив останнi роки свого життя (1889–1895).
Вiн очолював кафедру iсторії в першому новоутвореному вищому
закладi країни – Вищiй школi (з 1904 р. – Софiйський унiверситет
імені св.  Климента Охридсъкого). Використовуючи свої знання,
безцiнний педагогічний досвiд, авторитет визнаного європейського вченого, професор М.  Драгоманов своєю самовідданою
працею сприяв становленню болгарської вищої школи та молодої
болгарської науки, виховав плеяду талановитих учнiв і послiдовникiв. М. Драгоманов брав активну участь у громадському житті
болгарської столиці.
Актуальність дослідження зумовлена сучасним історіографічним процесом в Україні, що вiдзначається збiльшенням наукового iнтересу до особистостi в iсторiї України. Характерна
ознака сучасного стану розвитку вітчизняної історіографії полягає в зростанні уваги до людського виміру історичного процесу.
У фокусі дослідницьких стратегій опинилася людська індивіду-
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альність, що зумовило поширення історичної антропології, персональної історії та інших напрямків. Історична персоналiстика
полягає у вивченні визначних постатей в українській історії, які
залишили в ній помітний слід.
Значний інтерес у світлі цього концепту становить постать Михайла Петровича Драгоманова – особистості першої величини в історії і науці України та Європи. Він брав активну участь у громадсько-політичному і науковому житті, великою мірою прислужився
розвиткові історії, етнографії і фольклористики, антропології, літератури, мовознавства, фiлософії, соціології, культорології, економіки, права в Україні. Болгари знали вченого ще до приїзду в Софiю
насамперед як публiциста, який захищав болгарську каузу в таких
працях, як «Чистое дело требует чистых рук» (1876), «Турки внутренние и внешние. Письмо к издателю “Нового времени”» (1876),
«До чего довоевались?» (1878), «Русский кулак и болгарская свобода» (1882), по приїзду – як професора Вищої школи і вченого-фольклориста, працi якого друкувалися в першому болгарському науковому виданнi «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина». Проте життєвий шлях, багатогранна творча і громадська діяльність, наукова спадщина М. Драгоманова продовжують залишатися
об’єктом спеціального дослідження, що зумовлює актуальність теми
дослідження і необхідність створення ґрунтовної наукової біографії
М. Драгоманова на підставі сучасних методологічних настанов, де
софійський період ученого займе гідне місце. Р. Міщук справедливо зауважив, що, незважаючи на окремі талановиті дослідження
тих чи iнших сторiн спадщини М.  Драгоманова (передусiм, працi
М. Бернштейна, О. Лисенка, Р. Івановоï, І. Романченка, П. Федченка, Л.  Новиченка, О.  Скакун, Є.  Горновоï, І.  Лисяка-Рудницького
та ін.), ïï комплексне вивчення, вписування в систему гуманітарних
наук ХІХ–ХХ ст. лише розпочинається. На початку ХХІ ст. можна з
упевненістю сказати, що цей процес знаходить своє логічне продовження в працях українських і болгарських науковців, у дослiдженнях представників української діаспори Болгарії.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота здійснена в рамках спільного українсько-болгарського
проекту «Культурна спадщина та національна ідентичність (Динаміка соціокультурних процесів у сучасних суспільствах Болгарії та
України» (2019–2021)» між Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України та Інститутом етнології, фольклористики з Етнографічним музеєм БАН відповідно до угоди про наукове співробітництво між НАН України та
Болгарською академією наук.
Мета дослідження полягає в комплексному науковому аналiзi
особистостi та вивченні і відтворенні життєвого шляху, громадсько-політичної і наукової діяльності М.  Драгоманова, зокрема,
період його перебування в Болгарії на кафедрі історії у Вищій
школі в Софії, у контексті вітчизняної і європейської історії другої
половини XIX – початку XX ст. з урахуванням новiтнiх досягнень
історіографії.
Реалiзацiя поставленої мети передбачала розв’язання таких
дослідницьких завдань:
– розглянути загальний контекст перебування М. Драгоманова в Болгарії;
– окреслити методологію вивчення софійського перiоду
М. Драгоманова;
– проаналізувати стан вивчення проблеми в історіографії,
встановити повноту її джерельного забезпечення;
– схарактеризувати основні групи джерел;
– визначити рівень репрезентативності актуалізованої джерельної бази;
– зіставити інтерпретації дослiджень софійського перiоду
М. Драгоманова в українській і болгарській історіографії;
– відтворити життєвий шлях М. Драгоманова в Софії;
– звернувшись до теоретичних надбань про софійський
перiод ученого, створити хронологію перебування М. Драгоманова в Болгарії;
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– з’ясувати основні напрямки наукової діяльності М.  Драгоманова в Болгарії;
– висвітлити громадсько-політичну діяльність М. Драгоманова в Болгарії;
– з’ясувати особливості звернення до постаті українського
вченого в публічному, суспільно-політичному та інших дискурсах Болгарії;
– з’ясувати актуальний стан особистої бiблiотеки вченого;
– висвітлити процес розпорошення софiйського архiву
вченого;
– окреслити перспективи подальших досліджень софійського
перiоду професора М. Драгоманова.
Об’єктом дослідження є особистість М. Драгоманова та його
життєвий шлях у Болгарії.
Предметом дослідження є професорсько-викладацька діяльність М. Драгоманова у Вищiй школi в Софії, його наукова та громадсько-політична діяльність в Болгарії.
Хронологічні рамки дослідження визначені роками життя
М. Драгоманова та його перебуванням у Софії на кафедрі історії у Вищій школі, також проблематикою його наукових студій,
що здебільшого були присвячені подіям ХVІІ–XIX ст., вшануванням пам’ятi українського вченого в Болгарії. Хронологічні рамки роботи визначені у двох вимірах: 1) історіографічному –
межі осмислення цієї тематики в українському і болгарському
науковому та суспільно-політичному дискурсі (1889–2018 рр.).
Нижня хронологічна межа дослідження – 1889 рік – визначена часом прибуття М.  Драгоманова у болгарську столицю. Однак без зв’язку із загальним контекстом розвитку української і
болгарської історіографії щодо вивчення життєвого та творчого
шляху М. Драгоманова неможливо продемонструвати еволюцію
проблематики, тому в монографії звертається також увага на
попередні та наступнi періоди вивчення проблеми українськими і болгарськими істориками. Верхня хронологічна межа –
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1895 рік, який став початком нового періоду розвитку драгоманознавства в українській та болгарській історіографії впродовж
ХХ і на початку ХХІ ст. Вибір верхньої хронологічної межі зумовлений закiнченням життєвого шляху вченого; 2) історичному –
межі професорсько-викладацької та наукової дiяльностi М. Драгоманова у Вищiй школi в Софiї (1889–1895). У дослідженні
звертається увага на праці, які презентують погляд українських
та болгарських науковців на проблематику в цілому, так і на
окремі аспекти у вивченні цього періоду.
Географiчнi рамки роботи охоплюють передусім територію Болгарiї, де він жив і працював останні роки свого життя
(1889–1895); Австрію, Францію і Швейцарію, куди виїжджав
на лікування і ваканції; Францію і Англiю – брав участь у І та
ІІ міжнародних конгресах фольклористів, Чикаго, США – вислав
доповiдь на ІІІ міжнародний конгрес фольклористів; Україну, на
утвердження якої працював натхненно; місця активної співпраці з європейськими вченими.
Методологічною основою дослідження є принципи історизму, науковості та об’єктивності, що передбачають неупереджений розгляд подій і явищ минулого в їхньому розвитку і взаємозв’язку. Методи дослідження добиралися у відповідності з метою і
завданнями роботи. Використано також загальнонаукові методи:
системного аналізу, порівняння, синтезу, узагальнення, які разом
з описовим, біографічним та історико-хронологічним методами
дали змогу відтворити історію перебування професора М. Драгоманова у Вищiй школi в Софії. Метод порівняльного аналізу дозволив з’ясувати наступність в інтерпретаціях софійського перiоду
М. Драгоманова, виявити новизну та оригінальність в осмисленні
цього перiоду науковцями України та Болгарії. Біографічний метод дозволив реконструювати життєвий шлях М. Драгоманова в
болгарській столицi. За допомогою історико-хронологічного методу було проаналізовано еволюцію основних напрямів та етапів
його громадсько-політичної та наукової діяльності. У процесі до-
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слідження наукової спадщини М. Драгоманова було застосовано
аналітичний метод. Під час опрацювання і систематизації джерел з обраної проблеми використовувалися методи джерелознавчої евристики та критики. Просопографічннй метод уможливив
відтворення родинного середовища, яке впливало на формування життєвих пріоритетів і наукових уподобань М. Драгоманова.
Метод систематизації використовувався для узагальнення результатів дослідження, формулювання висновкiв; системно-структурний метод – для рацiональної побудови структури роботи та досягнення її органічної цілісності.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
в роботі на основі використання широкого кола джерел і залучення сучасних теоретико-методологічних підходів уперше в
українській науці зроблено спробу комплексного дослідження
життєвого шляху, громадсько-політичної та наукової діяльності
М.  Драгоманова в Болгарії на тлі історичних подій другої половини XIX – початку XX ст. Зроблено ретельтий аналіз попереднього історіографічного доробку і джерельної бази проблеми.
До наукового обігу запроваджено значну кількість нововиявлених документів і матеріалів, які дозволили заповнити прогалини в біографії М. Драгоманова. Проаналізовано його професорсько-викладацьку роботу у Вищій школі в Софії. Визначено основні напрямки наукової діяльності М. Драгоманова в Болгарії,
схарактеризовано внесок у розвиток молодої болгарської науки,
систематизовано його науковий доробок софійського періоду.
Проаналізовано актуальний стан особистої бiблiотеки вченого,
процес розпорошення софiйського архiву М. Драгоманова, мiсце
українського вченого в історії пам’ятi Болгарії.
Теоретичне й практичне значення отриманих результатiв
полягає в тому, що напрацювання дослiдження покликані розширити наявні знання в історичній персоналістиці крізь призму
постаті М.  Драгоманова. Опрацьовані матеріали, наведені спостереження і висновки можуть бути використані при підготовці
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узагальнюючих праць та навчальних посібників з історії України, етнографії і фольклористики, при укладаннi довiдкових бiографiчних видань.
Особистий внесок дослідниці. Викладені у роботі положення
та висновки належать авторові одноосібно.
Наукова апробація результатів дослідження. Окремі положення та тези виконаної роботи були представлені у виступах на
Другій мiжнародній науково-практичній конференцiї «Дiаспора
як чинник утвердження держави Украïна у мiжнароднiй спiльнотi.
Украïнська дiаспора у свiтовiй цивiлiзацiï» (Львiв, 18–20 червня
2008), міжнародній конференцiї «Въобразеният българин», присвяченій 150‑річчю з дня народження проф.  Івана Шишманова
(Інститут етнології і фольклористики з Етнографічним музеєм
Болгарської академії наук, Софія, 6 листопада 2012), міжнародній
науковій конференцiї «Шевченково утро» (Софійський унiверситет iм. Клiмента Охридського, 19–20 березня 2014), мiжнародній
науково-практичній конференцiї «Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого і сьогодення» (Суми–Курськ, 18 квiтня
2014). І–ХIV міжнародних конференціях «Драгоманівські студії»
(Софія, 2006–2019), на Десятих Арнаудових читаннях (Русенський унiверситет iм.  А.  Кинчева, 20–21 жовтня 2017), міжнародній науковій конференцiї «Транскордонне спiвробiтництво,
безпека і перспективи розвитку в широкому чорноморському
регiонi» (Велiко-Тирновський унiверситет iм. Святих Кирила і Мефодія, 16–17 листопада 2017), міжнародній науковій конференцiї
«Україна і Болгарія в історії Європи» (Софія, 18–19 червня 2018,
міжнародній науковій конференції „Актуальні проблеми вивчення нематеріальної культурної спадщини і застосування Конвенції
2003” (Софія, 17-18 жовтня 2019).
Опубліковані статті в наукових українських журналах: «Сумський історико-архівний журнал», «Сумська старовина», «Вісник Центрального Державного Архіву Зарубіжної україніки»,
«Українознавство», «Дриновський збiрник / Дриновски сборник»
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(Софiя–Харкiв) та болгарських: електронному Альманасі «Българска украинистика», ювілейному виданні «Шишманови дни 2012»
Болгарської академії наук і Інституту етнології і фольклористики
з Етнографічним музеєм БАН, журналі «Европа 2001» (двомісячне
видання про культуру та соціальну політику).
Авторка висловлює щиру вдячність усім, хто сприяв виходу
цієї монографії, насамперед академіку Ганні Скрипник – директору Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім.  М. Т. Рильського Національної академії наук України; Лесі
Вахніній – завідувачу відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, кандидату фiлологiчних
наук; Оксані Микитенко – провідному науковому співробітнику
зазначеного відділу, доктору філологічних наук; Віктору Короткому – кандидату історичних наук, доценту історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,
за цінні поради; Науковому архіву Болгарської академії наук за
сприяння в пошуках матеріалів; доктору Петку Христову – директору Інституту етнологiї і фольклористики з Етнографічним музеєм Болгарської академії наук. Сердечна подяка видавничому відділу ІМФЕ ім. М. Т. Рильського за сприяння в підготовці рукопису
дослідження до друку.
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ІСТОРІОГРАФІЯ ТА
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
ДОСЛІДЖЕННЯ

С

1.1. Стан наукової розробки теми

утнiсть наукової проблеми, що досліджувалася, полягає
в тому, що багато аспектiв, якi стосуються перебування
вiдомого українського вченого Михайла Драгоманова в
Болгарiї, заслуговують спецiальної уваги і додаткового вивчення, уточнення окремих фактiв і їх доповнення, а в деяких випадках – їх спростування.
Напрацювання української і болгарської історіографiї свiдчать
про постійний інтерес до постаті М.  Драгоманова, намагання
вчених створити цiлiсне дослідження про софійський [1, с. 5–6]
період ученого зокрема. Українськi вченi вважають, що, незважаючи на окремі дослідження спадщиниМ.  Драгоманова, ïï комплексне вивчення лише розпочинається [2, с. 6].
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У болгарській історіографiї вперше про намiр І. Шишманова
написати фундаментальну працю про дiяльнiсть українського вченого в Болгарiї оприлюднила архiвiст Дарина Велева –
спiвробiтниця Наукового архiву Болгарської академiї наук
(далі – НА БАН). Вона першою у 1947–1959 роках приступила до
обробки фонду проф. І. Шишманова – зятя Драгоманова, одруженого з його старшою донькою Лідією. До складу фонду входив і
софiйський архів М. Драгоманова. Д. Велева зазначила, що серед
документів є «тільки проект “Дейността на М. П. Драгоманов в
България”» [3, с.  92]. Цей факт вказує на те, що І.  Шишманов
одним з перших болгарських учених почав дослiджувати болгарський перiод діяльності М. Драгоманова. Про свій намір написати фундаментальне дослідження про наукову й громадську
дiяльність М. Драгоманова в Болгарiї І. Шишманов неодноразово
заявляв публiчно, як наприклад, у 1925 році у часопису «Slavia»:
«В майбутньому ми сподiваємося подати докладнi вiдомости
про коротку, але дуже вартiсну епоху дiяльности Драгоманова
в Болгарiї в сферi науки та громадськости» [4, с.  320]. Аналіз
фонду І. Шишманова засвідчує, що болгарський учений уважно
вивчив архів М. Драгоманова, неодноразово переглядав його на
прохання дослідників, які зверталися до нього, збирав матеріали, що торкалися діяльності М. Драгоманова: листи, статті, спогади, книги. Утім, у фондi немає розгорнутої бiографiї вченого,
написаної І. Шишмановим, де б мовилося і про його діяльність
у Болгарiї. Коротенька бiографiчна замiтка про М. Драгоманова
(без дати), написана І. Шишмановим, міститься у фондi Ат. Ілiєва
[5, л. 1]. У листi до Ат. Ілiєва вiд 24.12.1924 року А. П. Стоiлов
повiдомив, що як тiльки побачить І.  Шишманова, то попросить у нього портрет М. Драгоманова і вставить його у вказане
Ат. Ілiєвим мiсце [6, л. 21 гр. ‑22]. Ішлося про видання спогадiв
Ат. Ілiєва [7], який знав особисто М. Драгоманова по спiвпрацi в
першому болгарському науковому виданнi «Сборник за народни
умотворения, наука и книжнина».
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У фондi І.  Шишманова зберiгається переписана його рукою
чернетка листа Людмили Драгоманової до голови прошетарної
Комiсiї Народних зборів Болгарії з проханням видiлити державну пенсiю родинi покiйного проф. М. Драгоманова. Цiннiсть документа полягає в тому, що головний акцент у ньому робиться
на професорсько-викладацькій діяльності вченого у Вищiй школi.
Немає сумніву, що І.  Шишманов допомагав дружині професора
Драгоманова редагувати лист-прохання. У листi пiдкреслюється,
по-перше, що болгарське Мiнiстерство народної просвiти «взяло
до уваги багаторiчну професорську дiяльнiсть М. П. Драгоманова
в Київському унiверситетi і його науковi працi» [8, л. 1], запрошуючи його посiсти нововiдкриту кафедру iсторiї схiдних народiв у
Вищiй школi за контрактом. По-друге, вiдзначаються «його старання в органiзацiї молодого навчального закладу, який мав потребу в сильнiшiй авторитетнiй пiдтримцi з тим, щоб завоювати
гiдне мiсце серед iнших європейських вищих шкiл» [8, л. 1]. Потретє, звертається увага на його успiшну викладацьку дiяльнiсть,
найкращим доказом якої є його численні учнi повсюду в Болгарiї,
«серед яких є й такi, якi обiцяють розвитися в добрi науковi сили»
[8, л. 1]. Отже, можна припустити, що І. Шишманов надавав великого значення досвідові професорсько-викладацької діяльності
М. Драгоманова в Київському університеті, високо оцінював зусилля М. Драгоманова допомогти в становленні першого вищого
навчального закладу Болгарії і його талант розпізнавати та виховувати молодих науковців. Водночас лист Людмили Драгоманової
можна розглядати і як початковий план нереалiзованого проекту
І. Шишманова про дiяльнiсть М. Драгоманова в Болгарiї, у якому
вiн вказав основні напрями такого дослідження.
У статтi, присвяченiй десятирiччю видання журналу «Сборник
за народни умотворения, наука и книжнина» (1889–1999), акцентуючи увагу на заслугах М.  Драгоманова, І.  Шишманов підкреслив: «Збiрник перенiс вiдчутну втрату зi смертю свого невтомного спiвробiтника, М. Драгоманова, який зумiв так глибоко
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познайомитися з нашим фольклором, розробив одну його частину і представив її європейськiй науцi» [9, с. 15]. У рукописi цiєї
статтi І. Шишманов зауважив, що своïми працями М. Драгоманов
не тiльки пiдтримав «Сборник», але й зробив внесок у розвиток
молодоï болгарськоï етнографiчноï науки [10, л.  8; 64.]. Отже,
І. Шишманов чiтко окреслив внесок М. Драгоманова у болгарську
етнографiчну науку.
У статтi «Роля України в болгарськiм вiдродженню. Вплив
Шевченка на болгарських поетів передвизвольної доби» (1916)
І.  Шишманов назвав М.  Драгоманова «останнiм щодо часу
Українцем, котрому Болгарiя завдячує немало в своїм культурнiм розвою» [11, с. 169]. Порiвнюючи останнього з Венелiним,
Шишманов пiдкреслив, що Венелiн спрямував свої погляди «виключно на нацiонально-патрiотичне почуття болгарського народу», а Драгоманов «вiдкрив перед болгарською iнтелiгенцiєю
спецiальнi широкi культурнi виднокруги». Вiн використав професорську посаду в Софiйському унiверситетi, щоб викласти
перед численними слухачами «принципи високої гуманности,
соцiяльної правди та рiвночасно й великого критицизму» [11,
с. 169]. Аналізуючи погляди Венелiна й Драгоманова на болгарську етнографiю, Шишманов вiдзначив, що коли перший робив
акцент на нацiональнiй вартостi, то другий, озброєний «строгими науковими методами новочасного фольклору, показав її
мiжнародне значення» [12, с. 169].
В iнтерв’ю болгарській газетi «Камбана» у квітні 1918 року
професор І.  Шишманов, призначений повноважним послом
Болгарiї в Україні, торкнувся теми впливу України на Болгарiю
і пiдкреслив, що не можна забувати великих заслуг перед болгарською культурою М.  Драгоманова, і одночасно назвав ученого «найпослiдовнiшим iдеологом українства» [13]. 30 квiтня
1918 року львiвська газета «Дiло» поiнформувала, що по дорозі
до Києва 29.04.1918 року І. Шишманов зупинився у Львовi. У розмовi з представником газети він згадав «теплим словом заслуги
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Драгоманова, який хоч і не брав безпосередньо участи в полiтичнiм життю Болгарiї, одначе в своїх викладах на унiверситетi і приватних розмовах перестерiгав Болгар вiд тих помилок, якi робили
Українцi в часах Гетьманщини». І. Шишманов згадав також, що
М.  Драгоманов «нiколи не забував вказувати болгарським полiтикам на самостiйнiсть українського народу і вiдрубнiсть його вiд
московського та заповiдав неминучiсть повстання української держави». Представник газети пiдкреслив, що цi слова Драгоманова
«пригадав Шишманову цар Фердінанд, переглядаючи з ним перед
його вiд’їздом до Києва мапу України» [14]. М. Драгоманов сам не
визнавав за собою права на участь у полiтичному життi Болгарiї
[15, л.  28], І.  Шишманов це підтверджував, однак вiн не мiг не
звернути уваги на непосильну працю М. Драгоманова в Софiї, нацiлену на становлення незалежної української держави.
Лiдiя Драгоманова-Шишманова працювала з архiвом батька
постійно, навiть пiсля того, як подарувала архiв чоловiка й батька у 1930 році Болгарськiй академiї наук [16, л.  59]. У 1922–
1923 роках вона видала спогади про М. Драгоманова [17]. Лiдiя
підкреслювала також, що батько «не вмішувався безпосередньо
в політику країни, у котрій він був гостем та якої ще гаразд не
знав». За її словами, «<…> Драгоманів у Софії перші роки й
пізніше, до самої смерті, так був захоплений роботою (він мусив
утворювати свою кафедру) і своєю діяльністю у Галичині (що
була його останньою втіхою), що не міг активно утручатись в
болгарське життя» [18, с. 293]. Не втручаючись офіційно в полiтичне життя Болгарiї, М.  Драгоманов брав активну участь у
громадському житті Вищої школи та столиці. Спогади Лiдiї неоднозначно вказують на те, що пріоритетними для М. Драгоманова
в Софiї були професорсько-викладацька діяльність і праця на користь української справи.
Беручи до уваги наміри І. Шишманова написати фундаментальну працю про діяльність українського вченого М.  Драгоманова
в Болгарiї, якiй, на превеликий жаль, не судилося реалiзувати-
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ся, можна припустити, що ця праця повинна була б висвітлити
такі аспекти: професорсько-викладацька і громадська діяльність М. Драгоманова у Вищiй школi в Софiї, наукова діяльність
М.  Драгоманова в Болгарiї, яка сприяла становленню молодоï
болгарськоï етнографiчноï науки і науки загалом, діяльність
М. Драгоманова, присвячена українськiй справi.
У 1932 році в Софiї з’явилася публiкацiя французького дослiдника і вченого Леона Ламуша «Michel Dragomanov (1841–1895)»
[19]. Перед тим вона була опублікована в журналі «Българска
мисъл» болгарською мовою у перекладi Дімітра Шишманова –
онука Михайла Драгоманова, сина Лiдiї та Івана Шишманових.
[20]. Праця Л. Ламуша цiнна тим, що в процесi роботи вiн користувався документами з архiву М. Драгоманова і, як це видно
з переписки, консультувався з Л.  Шишмановою [21, л.  26] та
О. Шульгиним у Парижi [21, л. 26 гр.]. В одному з листiв Л. Ламуш
написав: «Ви менi так нiчого і не вiдповiли щодо доповiді про вашого Батька, яку я, можливо, необережно пообiцяв Українському
Гуртку. Чи ви пришлете менi документи?» [21, л.  6]. Доповiдь
Л.  Ламуша, присвячена М.  Драгоманову, відбулася 3 травня
1932 року в Парижі. Він вислав запрошення Л.  Шишмановiй
[21, л. 69] і описав, як пройшла доповiдь. Серед присутнiх були
посол Болгарiї з дружиною, професор слов’янських мов і лiтератур з Французького коледжу А. Мазон [21, л. 70]. У листi вiд
23.10.1932 року Л. Ламуш написав Л. Шишмановiй: «Ви, напевне, уявляєте який я щасливий, що обставини менi дозволяють
взяти участь у вшануванні вашого знаменитого і шанованого
Батька, яке Болгарiя органiзовує 30 жовтня. Принаймнi я вiзьму
участь посередньо, тому що переклад моєї доповiді, зроблений
Мiкою [Дімітр Шишманов. – А. Я.], кілька днів тому з’явився в
“Българска мисъл”» [21, л.  84]. Л.  Ламуш повiдомив, що отримав запрошення вiд Комiтету з ушанування М. Драгоманова на
академiчну церемонiю і написав листа професору М. Арнаудову.
Л. Ламуш додав, що передав О. Шульгину, «який пiслязавтра їде
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до Софiї, два пакети документiв», якi Л.  Шишманова прислала
йому для пiдготовки лекцiї про М.  Драгоманова в Парижi [21,
л. 84]. Через О. Шульгина Л. Ламуш передав також рукопис своєї
доповiді для публiкацiї в Софiї [21, л. 84].
Леон Ламуш окремо не дослiджував софiйського перiоду в житті Драгоманова, але зробив акцент на кiлькох моментах: пiдписання договору з Міністерством просвіти, викладацька дiяльнiсть,
оточення вченого в Болгарії та історія з висланням у 1891 році.
За Л. Ламушем, М. Драгоманов «пiдписав з болгарським міністерством договiр на три роки, продовжений згодом, і його загальна
тривалiсть склала 7 рокiв» [22, с. 6]. Ламуш вiдзначив, що викладацька дiяльнiсть Драгоманова в Софiї «мала великий успiх і зробила солiдний внесок у становлення болгарського Унiверситету»
[22, с.  11]. Ламуш підкреслив, що Драгоманов був «викладачем
за покликанням, хоча обставини його життя вiддаляли його вiд
викладацької дiяльностi. Його учнi його обожнювали» [22, с. 11].
Ламуш зауважив, що останнi роки свого життя Драгоманов прожив «у гостиннiй і симпатичнiй країнi, у слов’янськiй країнi,
вiльнiй і демократичнiй, оточений повагою і любов’ю усiх iнтелiгентних болгар, вдячних iноземним професорам, які сприяли
вiдродженню їхньої батькiвщини» [22, с. 7]. Ламуш звернув увагу
на факт, що російський уряд переслiдував ученого і в Болгарії,
і «у 1891 р. в Софiї були зробленi спроби щодо його вислання» [22,
с. 6]. Але, як зауважив Ламуш, «на щастя, у той час болгарський
уряд, очолюваний енергiйним патрiотом Стефаном Стамболовим,
був не дуже налаштований на те, щоб підкорятися настановам з
Петербурга. Драгоманов зберiг за собою кафедру» [22, с. 6].
Болгарський вчений Михайло Арнаудов, опрацьовуючи архiв
І. Шишманова, мав також можливiсть ознайомитися з архiвними
документами М. Драгоманова. Арнаудов був учнем Шишманова і
через свого вчителя вважав себе учнем Драгоманова [23, с.  75].
Важливе значення має його особисте спілкування з Іваном та
Лідією Шишмановими. М.  Арнаудову належить фундаменталь-
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не дослiдження про М. Драгоманова, в основi якого лежить його
промова на освяченнi пам’ятника останньому в Софiї 30 жовтня
1932 року. У 1934 році М. Арнаудов видав книгу «Очерки по българския фолклор» і присвятив її пам’яті І. Шишманова і Д. Матова.
Статтю «Михаил Драгоманов. Личност и значение за проучване на
българския фолклор» болгарський учений присвятив професору
О. Шульгину – першому послу Української Народної Республіки в
Болгарії. В архiвi українського скульптора М. Паращука зберiгається примірник цiєї книги з дарчим написом: «На сърдечния си другар, Михаил Паращук, в името на Украина и на България, за спомен
от М. Арнаудов, 1934» [24]. Уперше згадувана стаття М. Арнаудова
про М. Драгоманова була опублікована 1933 року в щорічнику історико-філологічного факультету Софiйського унiверситету [25].
На початку статтi М. Арнаудов зауважив, що не вдаватиметься в бiографiчнi деталi, які порадив болгарським читачам шукати саме в статті Л.  Ламуша в журналi «Българска мисъл» за
1932 рік [26, с. 361]. У своїй статтi М. Арнаудов поставив за мету
висвітлити значення М. Драгоманова для України і болгарської
науки [26, с.  360]. Прагнучи показати внесок М.  Драгоманова
в розвиток болгарської науки, М.  Арнаудов дослiдив такi аспекти: заслуги Драгоманова перед болгарським унiверситетом
і перед болгарським фольклором; Драгоманов – професор у
Софiї. Моральний портрет ученого. Вплив на молоде поколiння; Драгоманов і слов’янський фольклор. Дух і напрямок його
студiй у 1889–1895 роках; Драгоманов як українець, слов’янин і
послiдовник Венелiна [26, с. 359].
М. Арнаудов зробив глибокий і всебічний аналiз болгарських
фольклорних праць М.  Драгоманова, про якi писали свого часу
І.  Франко [27] і М.  Сумцов [28]. У 1920 році в статтi «Спомен
за професор М.  Драгоманов» Ю.  Трiфонов – колишнiй студент
Драгоманова і вiдомий болгарський учений – з прикрістю писав:
«Щодо впливу його наукових студiй, вмiщених у фольклорний
Збiрник, то ще не вiдчулось достатньо, тому що тих, хто займа-
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ється поясненнями наших народних легенд, ще дуже мало» [29,
с.  152]. Таким чином, праця М.  Арнаудова заповнила прогалину, яка iснувала в болгарськiй науцi щодо досліджень про значення впливу та оцiнки фольклорних праць софiйського перiоду
М. Драгоманова на подальший розвиток болгарської фольклористики. Незаперечну наукову вагомiсть студiї М. Арнаудова вiдзначив український вчений І. Романченко, називаючи болгарського
вченого в одному зі своїх листiв «пiонером драгоманознавства»
[30, л. 19]. У листах до М. Арнаудова І. Романченко вживав також
терміни «болгарське драгоманознавство» [30, л. 17; 19] та «болгарськi драгоманознавцi» [30, л. 19]. Звертаючись до М. Арнаудова,
І.  Романченко підсумував: «Ніяк не можна сказати, що болгарське драгоманознавство не росте, не розвивається. Ваша чудова
праця про Драгоманова-фольклориста, виступи талановитого
Петко Атанасова, потім виступи професора С. Русакiєва, Крумки
Шарової – це, звичайно, хороший початок, який вимагає подальшого розширення й поглиблення. Чи не так?» [30, л. 19 гр.].
Болгарський лiтературознавець Петко Атанасов почав дослiджувати архiв проф. І. Шишманова у 50‑х роках ХХ ст. У листi
до І. Романченка від 15.Х.1958 року М. Паращук писав, що за його
«вказiвками і порадами» Петко Атанасов, «занявшись українськими справами, риється як крот і влiз в цiй областi дуже далеко.
Сьогодня можна сказати являється (iз молодих) одиноким україноведом. Недавно вiн вiдкрив дуже цiннi листи Драгоманова.
Но тримає в тайнi, має намiр опублiкувати їх в перекладi на
болгарську мову» [31, л.  1]. Наприкiнцi 1958 року М.  Паращук
повiдомив І.  Романченку: «Змiст листiв М.  Драгоманова до
Захарія Стоянова, Дмитра Різова П.  Атанасов в свій час вислав
тов. Дмитрукові, і коли Вам зручно, то Ви могли б з ними познайомитись у него (Дмитрука), коли ні, то П. А. [Петко Атанасов. –
А. Я.] може Вам їх вислати» [31, л. 17].
Петко Атанасов торкався теми софiйського перiоду
М.  Драгоманова майже в 20‑ти розвiдках, опублiкованих у

www.etnolog.org.ua

24

Антоніна Якімова. БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

IM

FE

Болгарії, Українi, Польщi, Канадi в 1956–1975 роках. У полi
зору П.  Атанасова була викладацька й громадська діяльність
М. Драгоманова у Вищiй школi та його внесок у розвиток науки і
освіти в Болгарії, публіцистична діяльність, роль М. Драгоманова
у зміцненні українсько-болгарських зв’язків, вшанування
М.  Драгоманова в Болгарії. На основi вивчених архiвних матерiалiв П. Атанасов у своїх студіях розширив аспекти діяльності
М.  Драгоманова в Болгарiї, накресленi І.  Шишмановим, пiдготував до друку і опублiкував у 1965 році болгарський щоденник
М. Драгоманова з передмовою І. Романченка. І. Романченко вiдзначив, зокрема, що в Болгарському щоденнику iсторики знайдуть матерiал для вивчення iсторiї першого Болгарського унiверситету і звернув увагу на факт, що М.  Драгоманову пропонувалася посада ректора нового унiверситету. Драгоманов вiдмовився, заявивши, що в iнтересах справи на цiй посадi повинен бути
обов’язково болгарин [32, с. 126].
У 1950‑х роках архiвний фонд І. Шишманова почав дослiджувати також вiдомий болгарський вчений Георгі Дімов. Учений
видав кiлька книг, присвячених творчiй дiяльностi і науковiй
спадщинi І.  Шишманова (1956, 1964), опублікував статтю «Іван
Д.  Шишманов як дослiдник росiйсько-болгарських і українсько-болгарських взаємин» (1960), за його редакцiєю вийшла
книга зi спогадами сучасникiв І. Шишманова (1983). Пiдсумком
наукових пошукiв Г. Дімова стала фундаментальна праця «Иван
Шишманов строител на българската национална наука и изкуство», яка побачила свiт у 1988 році. У результаті поглибленого
вивчення творчої діяльності І. Шишманова впродовж сорока років,
професор Г. Дімов прийшов до ряду важливих висновкiв, пов’язаних із впливом М. Драгоманова на формування І. Шишманова як
молодого і перспективного вченого.
По-перше, Г. Дімов висловив припущення, що навряд чи в студентськi роки Шишманов ясно усвiдомлював значення фольклору і завдання фольклористики. Звичайно, лекцiї Вундта з питань
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демопсихологiї мали позитивний вплив на нього, але «його зближення з таким ревносним фольклористом як Мих. Драгоманов»
[33, с. 63] було вирiшальним. Г. Дімов вiдзначив також, що «молодий болгарський студент швидко завойовує симпатiї вiдомого
вченого, який побачив у ньому надзвичайнi iнтереси і широкi розумовi горизонти...» [34, с. 11].
По-друге, Г.  Дімов пiдкреслив важливу роль бiблiотеки
М. Драгоманова у формуваннi наукових і суспiльно-полiтичних
поглядiв І. Шишманова. У бiблiотецi Драгоманова Шишманов ознайомився «з iснуючими теоретичними працями про походження, характер і розвиток народної творчостi. Звiдси бере початок
той вплив рiзних iдеалiстичних теорiй у фольклорi, порiвняльно-iсторичних поглядiв Драгоманова, Веселовського і ін., який
вiдчуває на собi наш вчений». [35, с. 6]. У бiблiотецi Шишманов
читав працi з питань народної творчостi і порiвняльно-лiтературної iсторiї. «Не випадково, – акцентує Г. Дімов, – у фольклорних дослiдженнях Драгоманова і Шишманова зустрiнемо чимало
спiльних моментiв за тематикою і концепцiєю, способом трактування» [34, с. 11].
По-третє, на основi наведеного списку найважливiших дослiджень І.  Шишманова з фольклору Г.  Дімов переконливо довів,
що І.  Шишманов зарекомендував себе пiдготовленим дослiдником у цiй галузi і питаннями етнографiї та фольклору займався
впродовж усього свого життя [35, с.  47]. Завдяки тому, що ще
в студентськi роки Шишманов засвоїв нiмецькi романтичнi теорiї, а згодом – погляди Веселовського і Драгоманова, вiн вийшов
на бiльш комплексний порiвняльно-iсторичний розгляд явищ у
фольклорi, «використовуючи рацiональнi моменти і досягнення
свiтової фольклористики» [34, с. 127]. Дослідження болгарського
вченого Г. Дімова пiдтвердили незаперечний вплив українського
вченого М. Драгоманова на формування фольклорно-етнографiчних поглядiв І. Шишманова, який згодом став фундатором наукової фольклористики в Болгарiї.
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В українській історіографії про софійський перiод М. Драгомано
ва у своїх спогадах писали М. Павлик, І. Франко, Л. Драгоманова,
В. Дебогорiй-Мокрієвич, Л. Драгоманова-Шишманова та ін.
За рiк до того, як почалася обробка фонду проф. І. Шишманова
в Болгарській академії наук, український учений І. Романченко
опублiкував у 1946 році в Болгарiї статтю «Работата на украинските учени върху живота и дейността на М. Драгоманов», у якій
пiдкреслив, що ще за життя М. Драгоманов був визнаний найвизначнішими вченими свiту, якi його поважали як видатного
вченого-фольклориста і етнографа, працi якого були виданi багатьма європейськими мовами [36, с. 326]. Щодо перебування
М. Драгоманова в Болгарії, І. Романченко відзначив, що завдяки
своєму багатому видавничому досвiду М.  Драгоманов сприяв
успішному виданню першого наукового журналу Мiнiстерства
народної просвiти – «Сборник за народни умотворения, наука и
книжнина» [36, с. 326].
Проф. І.  Романченко налагодив творчi контакти з болгарськими вченими С. Русакiєвим, М. Арнаудовим, П. Атанасовим,
українським скульптором в еміграції М. Паращуком. У 1956 році
І.  Романченко звернувся до М.  Арнаудова (за рекомендацiєю
проф.  С.  Русакiєва) з проханням допомогти з лiтературою про
М.  Драгоманова, зауваживши, що вiн написав монографiю,
у якiй болгарський перiод життя й дiяльностi видатного українського вченого недостатньо висвiтлений [30, л. 1]. У наступному листi (від 20.02.1957 року) І. Романченко пообiцяв вислати
М. Арнаудову свою монографiю, як тiльки вона з’явиться, і подякував болгарському вченому за його книгу, пiдкресливши, що
вона є «безцiнним і дорогим внеском в українську лiтературу і
культуру» [30, л. 2].
У 1958 році І.  Романченко у статті «Михайло Драгоманов у
Болгарії» звернув увагу на такi факти із софійського перiоду в житті і творчості вiдомого українського вченого: значення знайомства
М.  Драгоманова в Женевi з багатьма болгарськими студентами,
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що вчилися тодi в Женевському унiверситетi; запрошення очолити кафедру всесвiтньої iсторії в новоствореному Софiйському
унiверситетi; викладацький талант професора М.  Драгоманова;
проблема з продовженням контракту М.  Драгоманова; внесок
М. Драгоманова у розвиток болгарської культури, особливо в галузi етнографії, фольклору та фольклористики за шiсть рокiв працi
в Софiйському унiверситетi; ретельне вивчення М. Драгомановим
в Болгарії iсторії болгарської культури та iсторії болгарської народної творчостi; етнографічно-фольклорнi працi Драгоманова болгарського перiоду вiдзначаються глибиною наукового дослiдження і прогресивнiстю наукової методології [37, с.148]; І. Шишманов
як перший болгарський учений – продовжувач М. Драгоманова в
галузі етнографії і фольклору; з Болгарії Драгоманов стежив за
розвитком громадського і лiтературного життя в Україні і Росії,
надсилав свої працi до Києва і Львова; прагнення Росії повернути назад ряд росiйських полiтичних емiгрантiв, у тому числi й
М. Драгоманова; похорон та вшанування пам’яті М. Драгоманова
в Болгарії. Отже, у своїй студії І. Романченко висвiтлив викладацьку, наукову і полiтичну дiяльнiсть М. Драгоманова в Болгарії. За
І. Романченком, викладацька та наукова дiяльнiсть вченого була
пов’язана з новоствореним Софiйським унiверситетом i молодою
болгарською наукою, а полiтична – з Україною.
У монографії «Михайло Драгоманов» (1964) І. Романченко запропонував умовну періодизацію творчого шляху Драгоманова:
київський (1861–1875), женевський (1875–1889) і болгарський
(1889–1895) [1, с.  5–6]. Болгарському етапу присвячений третій розділ монографії – «Останній період життя і творчості».
Монографія І. Романченка написана на основі опублікованих матеріалів М. Павлика, листування і праць М. Драгоманова та інших
джерел. І.  Романченко звертався з проханням до М.  Арнаудова
дати вiдгук на його книгу «Михайло Драгоманов» [30, л. 16].
У своїй монографії І. Романченко згадав «не опублікований ще
“Щоденник” М. Драгоманова, посилаючись на “Архів Болгарської
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Академії наук, фонд Драгоманової-Шишманової”» [1, с.  159].
Тут слiд зробити уточнення. У 1930 році Лідія ДрагомановаШишманова передала сімейний архів Болгарській академії наук,
але «фонду Драгоманової-Шишманової» не було утворено. Був
утворений «фонд проф. Ів. Д. Шишманова», у якому зберігаються
матеріали i про Лідію Драгоманову-Шишманову зокрема [38].
У 1970 році вийшов двотомник лiтературно-публiцистичних
праць М.  Драгоманова з примiтками І.  Романченка. Один його
примірник з автографом «Прекраснiй Людинi, видатному вченому, шанованому професоровi Сим.  Русакiєву з найщирiшою
повагою Ів. Романченко 21/VІІІ.70 Львiв», а другий – «Дорогому
академіку М.  Арнаудову на знак великої поваги і пошани
Ів. Романченко 28.ХІІ.71. Софія» зберігаються в Особистій бібліотеці акад.  М.  Арнаудова в Регіональній бібліотеці ім.  Любена
Каравелова в м. Русе. У вступнiй статтi до цього видання «Михайло
Драгоманов – лiтературний критик і публiцист» І. Романченко не
подав нових фактiв із софійського перiоду М. Драгоманова.
У 1972 році І. Романченко запропонував М. Арнаудову організувати видання невеличкого збiрника, присвяченого пам’ятi
Михайла Драгоманова (за редакцією професора С.  Русакiєва),
і додав навiть план збірника [30, л. 17]. В останньому листi (від
10.10.1974 року), звертаючись до М. Арнаудова як до «пiонера
Болгарського драгоманознавства», І.  Романченко пiдкреслив,
що М. Арнаудов, завдяки своєму величезному авторитетові, мiг
би активiзувати болгарських учених розширити болгарське драгоманознавство, додавши: «Драгоманов це наш, слов’янський
Геродот, це наш слов’янський Лессiнг (за питомою вагою).
А Луначарський вважав, що Драгоманов в деякiй мiрі стоїть не
нижче М. Чернишевського» [30, л. 19].
Проф. І. Романченко залучив до справи активiзації болгарського драгоманознавства вiдомого українського скульптора-емігранта професора М. Паращука. Завдяки зусиллям останнього з’явилися працi П. Атанасова, П. Скопакова, М. Червенкова. У листi від
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19.01.1974 року до дружини скульптора І. Романченко попросив
Цветану Паращук, у зв’язку з його 80‑лiтнiм ювiлеєм, привiтати
його вiтанням на фотографії з бюстом М. Драгоманова – роботи
М.  Паращука. Вiн пояснив, що в нього було фото, але вiн передав у журнал «Жовтень», «а там, вочевидь, присвоїли його, а кажуть, що “згубили”» [39, л. 45 гр.]. Учений так аргументував своє
прохання: «Дуже прошу виконати моє прохання. Це підніме мій
життєвий тонус, і я ще, можливо, напишу роботу “Драгоманов і
Болгарія”» [39, л. 46 гр.].
Таким чином, професор І. Романченко одним з перших українських драгоманознавців почав поглиблено досліджувати софійський перiод професора М. Драгоманова, сприяв активiзації болгарського драгоманознавства, а з ним і українсько-болгарських
наукових зв’язкiв, залучив до цiєї справи українську еміграцiю
Болгарiї і впритул пiдiйшов до iдеї написання окремого фундаментального дослiдження про болгарський перiод М.  Драгоманова.
Однак вона теж залишилася нереалiзованою.
У 80‑х роках ХХ ст. Вiталiй Москаленко дослiджував українсько-болгарськi лiтературнi та науковi взаємини кінця ХІХ – початку ХХ ст. За В.  Москаленком у цьому сегментi часу основу
українсько-болгарських стосункiв складають суспiльно-політичнi, науковi та особистi контакти М. Драгоманова, І. Шишманова,
М.  Павлика, І.  Франка, Лесі Украïнки, А.  Константiнова,
П.  Тодорова, болгарського оточення І.  Шишманова [40, с.  9].
Чiльне мiсце В.  Москаленко вiдводить ученому-літературознавцю, фольклористу і громадському дiячеві І. Шишманову, наводячи як аргумент твердження П.  Атанасова, що «дiяльнiсть Івана
Д.  Шишманова була вирiшальною в iсторiï українсько-болгарських літературних стосункiв пiсля визволення Болгарiї майже
протягом 30–40 рокiв» [41, с. 10].
У своїх дослідженнях В.  Москаленко торкнувся таких питань: ранній iнтерес М.  Драгоманова до Болгарiї і становище
слов’ян на Балканах; його особисті контакти з болгарами в
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Женевi; професорсько-викладацька дiяльність ученого в Софiї
у Вищiй школі; роль М.  Драгоманова в пробудженні iнтересу
болгарськоï iнтелiгенціï до украïнськоï лiтератури і культури;
взаємини І. Шишманова і М. Драгоманова та ïхні праці з фольклору; участь М. Драгоманова у створеннi першого болгарського наукового фольклорного журналу і внесок журналу в налагодження украïнсько-болгарських наукових контактів; культурно-освiтня дiяльність Лiдiї Драгоманової-Шишманової – старшої доньки вченого; стосунки І.  Шишманова з М.  Павликом;
М. Драгоманов і І. Шишманов як кращі представники європейськоï культурно-iсторичноï школи; І. Свєнцiцький як продовжувач розробки основ порiвняльного методу, яким користувалися
М. Драгоманов, І. Шишманов та ïхні послiдовники.
На початку 90‑х рокiв ХХ ст. Р. Мiщук заявив, що комплексне
вивчення спадщини М.  Драгоманова лише розпочинається [2,
с.  6]. Підтвердити справедливiсть твердження Р.  Міщука може
бiблiографiчний покажчик «Михайло Драгоманов. Бiблiографiя
(1841–1895)», згідно з яким у 80‑х роках ХХ ст. зафiксовано
253 дослiдження про М. Драгоманова, у 90‑х роках – 831, а в перше десятирiччя ХХІ ст. – 1318 дослiджень [42].
У 90‑х роках ХХ ст. українськi вчені сконцентрували увагу на
дослiдженні внеску М. Драгоманова в українсько-болгарськi взаємини (В. Москаленко, Т. Полещук), у розвиток української болгаристики (Н. Григораш), на культурно-iсторичній концепцiї фольклору в працях М. Драгоманова (Я. Гарасим), особисту бiблiотеку
М. Драгоманова в Софiї (Ю. Хорунжий), М. Драгоманов і Болгарiя
(М. Бичваров), М. Драгоманов і національно-визвольний рух на
Балканах (П. Сохань). Студії болгарських учених присвячені дослiдженню слов’янської міфології М. Драгомановим (А. Стойнев)
та творчому шляху українського вченого (М.  Младенова).
Інформацiйний бюлетень «Україна» – видання українського посольства в Софії у 1994–1997 роках [43, с. 67] – у 1995 році опублікував статтю В. Москаленка «Драгоманов и България» [44, с. 1].
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Серед проблем, що їх дослiджували сучаснi українські й
болгарські вченi протягом першого десятирiччя ХХІ ст., можна виокремити такі: М.  Драгоманов як представник київської
iсторико-фiлологiчної школи (М.  Карпенко), Драгоманiвськi
науковi школи (В.  Андрущенко), культурно-iсторична школа і
М.  Драгоманов (Я.  Гарасим); М.  Драгоманов і початки болгарської українiстики в Софiйському унiверситетi (А. Якiмова), болгарська українiстика: І. Шишманов і М. Драгоманов (Г. Бушко),
М.  Драгоманов і болгарська українiстика (Л.  Мiнкова), наукова
українiстика в Софiйському унiверситетi (Л.  Терзiйська); значення М. Драгоманова в iсторії українсько-болгарських взаємин
(В. Литвин, В. Юнак, В. Піскіжова).
Таким чином, задуманий професором І. Шишмановим, але не
реалізований проект про дiяльність М.  Драгоманова в Болгарiї
в сферi науки та громадському житті частково втілив у життя академік М.  Арнаудов у своїй праці «Михаил Драгоманов.
Личност и значение за проучване на българския фолклор» (1933).
Незважаючи на численні студії про українського вченого і публікацію болгарського щоденника М.  Драгоманова, літературознавець П.  Атанасов не встиг створити окремої фундаментальної
праці про болгарський період проф. М. Драгоманова, але найповніше представив його у роботі «Из историята на българо-украинските културни отношения. Приносът на Михаил П. Драгоманов»
(1969). Професор Г. Дімов у своїх працях пiдкреслив незаперечний вплив українського вченого М. Драгоманова на формування
фольклорно-етнографiчних поглядiв І. Шишманова.
Болгарські вчені й дослiдники неоднорозово зверталися і продовжують звертатися до драгоманівської теми, проте слід констатувати, що задуманого болгарським ученим І.  Шишмановим
ґрунтовного дослiдження про життєвий і творчий шлях
проф. М. Драгоманова в Болгарії ними так і не було створено.
Софійський період проф.  М.  Драгоманова був і залишається предметом спеціальної зацікавленості українських драго-
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манознавців. Найближче до розкриття теми підійшов наприкінці 50‑х років ХХ ст. проф. І.  Романченко в статті «Михайло
Драгоманов у Болгарії» та монографії «Михайло Драгоманов»
(1964). На початку 1970‑х років І. Романченко висловився за написання праці «Драгоманов і Болгарія», але вченому не вдалося
здійснити цей проект. У наступні десятиріччя українські вчені,
працюючи над дослідженням різноманітних аспектів духовної
спадщини М.  Драгоманова, продовжували звертати спеціальну
увагу на софійський період ученого.
І.  С.  Гриценко, В.  А.  Короткий, М.  В.  Томенко, укладачi книги «Михайло Драгоманов: автожиттєпис», яка побачила світ
2009 року, виступили авторами статті «Людина земная з печаттю пророка…», присвяченій М.  Драгоманову. Автори використали потужний комплекс джерел для відтворення правдивого образу М.  Драгоманова. Описуючи софійський період у житті вченого, вони послуговувалися спогадами Ю.  Бачинського, С.  Русової,
В. Дебогорія-Мокрієвича, Л. Драгоманів-Шишманової. Дослідники
звернули увагу на статтю А.  Кримського про М.  Драгоманова,
у якій він висвітлив ставлення московської професури початку
1890‑х років до діяльності М. Драгоманова [45, с. 66–67]. У зв’язку
з похованням М. Драгоманова за протестанським обрядом, згідно з
волею вченого, дослідники зробили короткий екскурс у тему ставлення М.  Драгоманова до християнської, зокрема до протестантської, церкви, підкреслюючи, що вченого особливо цікавили процеси формування релігійної ідеології, взаємовпливи світових релігій та їхнє місце в національних культурах [45, с. 69].
Пiдсумовуючи, можна впевнено стверджувати, що iсторiографiя життя, професорсько-викладацької, наукової і громадської дiяльностi М. Драгоманова в Болгарії, представлена в рiзнi
часи українськими та болгарськими науковцями й дослідниками, поповнилася новими фактами та уточненнями, якi збагатили хронологiю. Схематично iсторiографiю болгарського періоду
можна репрезентувати трьома блоками: перший – згадки про
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дiяльнiсть М. Драгоманова в Софії під час вшанування 30‑річчя
його громадсько-політичної і літературної дiяльностi в 1894 році
у Львові, особливо у виступах М. Павлика та І. Франка, у статті А.  Агури в Софії; другий – некрологи в болгарській, українській і зарубіжній пресі, надгробнi промови, листи-співчуття
родині вченого; третій – дослідження і студії українських, болгарських та учених інших європейських країн після його смерті.
Незаперечна цінність напрацьованого матеріалу полягає в тому,
що він допомiг створити правдивий образ і глибше розкрити
останній період життя і творчої дiяльності видатного українського вченого – першого професора Софійського університету
Михайла Петровича Драгоманова.

1.2. Джерельна база дослiдження

IM

Джерельну базу дослiдження склали як архівні, так і опубліковані та неопубліковані писемні матеріали, які висвітлюють софійський період життя і творчої дiяльності М. Драгоманова.
Серед неопублiкованих архівних матерiалів слід виокремити:
1) архівні документи Софійського університету, зокрема, протоколи засiдань педагогічної ради Вищої школи за 1889–1895 навчальні роки, які дають уяву про навантаження професора
М. Драгоманова (Додаток 3), доручення, присутність на засіданнях, виступи вченого з пропозиціями під час обговорення справ,
що торкалися навчального процесу [46];
2) епістолярій І.  Шишманова і М.  Драгоманова щодо запрошення викладати у Вищій школі [47];
3) джерела мемуарного характеру, що висвітлюють окремі
аспекти з його життя в Софії: листи французькою мовою доньки Лідії до Івана Шишманова [48]; деякі неопубліковані матеріали про вшанування М.  Драгоманова в Болгарії у фонді
проф. М. Паращука [49];
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4) джерела, які засвідчують співпрацю М. Драгоманова з болгарською пресою [50, л.  1]; спілкування з болгарською інтелігенцією [51].
Серед вагомих опублікованих архівних матерiалів, які висвітлюють перші дні перебування вченого в Софії, слід назвати
насамперед так званий болгарський щоденник М. Драгоманова
[52]. Уперше до наукового обігу його ввів болгарський лiтературознавець, українознавець і перекладач П. Атанасов. Він був
опублікований уперше українською мовою [оригінал – російською мовою.  – А.  Я.] у 1965 році в журналі «Жовтень» [53].
У Болгарії в перекладі болгарською мовою щоденник з’явився вперше 2005 року [54]. Завдяки болгарському щоденнику
М.  Драгоманова можна частково вiдтворити першi днi перебування українського вченого в болгарськiй столицi, тому що
М. Драгоманов вiв записи лише з четвертого до восьмого вересня
1889 року. Водночас він дозволяє реконструювати середовище,
у якому опинився вчений одразу по приїзду в Софію. Щоденник
використаний авторкою дослiдження для вiдтворення хронологiї перебування М. Драгоманова в Болгарії (Додаток 2).
Роком ранiше П.  Атанасов опублікував у журналі «Жовтень»
щоденник Людмили Драгоманової [55], у якому йдеться про останнi роки життя М. Драгоманова (1894–1895).
Багато інформації про болгарський період М. Драгоманова можна знайти в опублікованому листуванні вченого з М.  Павликом
[56] і І. Франком [57], де він описує окремі моменти, що стосуються його викладацької діяльності у Вищій школі та софійському
житті; про останній рік його життя та стан здоров’я – в опублікованих листах Лесі Українки до рідних і М.  Павлика з Болгарії у
1894–1895 роках [58]. За листами Лесі Українки та іншими джерелами авторка дослiдження здійснила реконструкцію робочого
дня М. Драгоманова в Софії (Додаток 4).
Серед джерел мемуарного характеру особливе місце займають
спогади доньки М. Драгоманова Лідії, над якими вона працювала
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впродовж кількох років і які були опубліковані вперше у 1922–
1923 роках у Празі [17].
Важливими для дослідження софійського періоду М.  Драго
манова є спогади його найближчого оточення. Тому серед інших
джерел мемуарного характеру слiд вiдзначити спогади Людмили
Драгоманової [59], В. Дебогорія-Мокрієвича [60], І. Шишманова,
М.  Павлика, І.  Франка, Я.  Окуневського, а також згадки самого
вченого про життя в болгарській столиці.
Із неопублікованого слід виокремити приватне листування
Лідії з її чоловіком Іваном Шишмановим, яке велося французькою
мовою. За життя М. Драгоманова в Софії Лідія переймалася двома найважливішими проблемами, що стосувалися вченого: поновленням контракту з Міністерством народної просвіти Болгарії
та станом здоров’я батька [61]. Після смерті М.  Драгоманова в
листах Лідії трапляються згадки про відвідування могили батька,
відвідування під час подорожей у Європу знайомих батька, спілкування з європейськими вченими, які його знали [62].
Інформацiя про М. Драгоманова міститься в некрологах, опублікованих у болгарських газетах «Млада България», «Народни
права», «Прогресс», «Български преглед», «Глас Македонски»,
«Социалист», надгробних промовах колег – Д. Агури, Б. Мінцеса,
Г. А. Білковського, студентів – К. Пастухова, І. Дімітрова, зятя вченого І. Шишманова. Увесь цей масив матеріалу зберігається в щоденнику Людмили Драгоманової у фонді І. Шишманова. Уперше
його опрацював і опублікував на сторінках часопису «Народ»
М. Павлик 1895 року [63].
У 2001 році з’явилася збірка документів і матеріалів, якi вiдтворюють основнi етапи життя й діяльності М.  Драгоманова
[64]. Офіційні документи, виявлені в архівних фондах, повідомлення преси, листи, спогади, виступи на 30‑річному ювілеї вченого і його похоронах, вітальні телеграми ювілярові й телеграми співчуття, надіслані рідним, некрологи в періодичній пресі,
згруповані у третьому роздiлі (1889–1895), присвячені софiйсько-
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му перiоду українського вченого. Так, львiвська газета «Діло» у
вереснi 1889 року повiдомила про переїзд М.  Драгоманова до
Болгарії [64, с.  182], а у жовтнi – про статтю вченого, яка має
з’явитися в новому мiнiстерському журналi, і яка дуже цiкава –
«о болгарських легендах в порівняню з легендами українськими»
[64, с. 185]. Про М. Драгоманова писали й інші львiвські газети:
«Правда» [64, с.  191], «Кур’єр Львiвський» [64, с.  192]. В останнiй 1894 року М. Драгоманов опублiкував лист зі спростуванням
тверджень книги С.  Зеленського «Генеза і розвиток нігілізму в
Росії», у якому чітко підкреслив: «Нарештi мушу сказати, що я вже
неодноразово заявляв публiчно, що я не українофiл, а українець,
який має претензiю бути на українському ґрунтi європейським
лiбералом, соцiалiстом на зразок нпр. радикалiв і соцiалiстiв англiйських» [64, с. 257].
В опублікованих листах дружини вченого до М. Павлика повідомляється про упорядкування нею софійського архіву і віднайдені 100 неопублікованих творів М. Драгоманова [64, с. 330;
с.  353], про видання творів ученого [64, с.  326], про бажання
Людмили Драгоманової, щоб бiблiотека чоловiка потрапила до
Львова [64, с. 355].
Авторка дослiдження опрацювала й опублікувала вперше у
2012 році в Сумському історико-архівному журналі листування проф. О. Шульгина з Лідією та Іваном Шишмановими щодо
набуття архіву М.  Драгоманова [65, с.  45–64], який зберігався
в родині Шишманових у Софії. З листування видно, що частина кореспонденції М.  Драгоманова разом з описом, зробленим Лідією власноруч, потрапила влітку 1929 року в Париж.
Спочатку зацiкавленiсть придбати архів М.  Драгоманова виявила Українська бібліотека імені Симона Петлюри [66, л.  22],
у якiй, до речi, він і зберігався. Проте на засiданнi Бiблiотечного
товариства довелося констатувати, що сума для них виявилася
непосильною, тому постановили шукати українські установи в
Галичині (наукове товариство чи музей) або ж, домовившись
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із деякими іншими емігрантськими культурними установами,
як, наприклад, Педагогiчний інститут імені М.  Драгоманова в
Празі, звернутися до української еміграції в Америці і пустити
підписку [66, л. 23]. У березнi 1930 року О. Шульгин повідомив
Л. Шишманову що, здається, знайшов надійну установу і чекає на
відповідь [66, л. 25–26]. Наприкінці 1931 року О. Шульгин особисто передав кореспонденцію М. Драгоманова О. Лотоцькому –
директору Українського наукового інституту у Варшаві і листом
від 02.01.1932 року поінформував Л. Шишманову: «Ваші листи
я передав О.Г.  Лотоцькому. Пакунки з паперами вони одержали» [66, л. 29]. На основі отриманих документальних матеріалів
із софійського архіву М.  Драгоманова Інститут 1938 року видав «Листування Київської Старої Громади з М.  Драгомановим
(1870–1895 рр.)».
Авторкою дослiдження проаналізувано і вперше введено до наукового обігу матеріали, що стосуються історії архіву М.  Драгоманова у фонді проф.  І.  Шишманова, які зберігаються у справі фонду І.  Шишманова. У статті «Історія фонду
І.  Д.  Шишманова про архів М.  П.  Драгоманова», опублікованій
2013 року у Віснику Центрального державного архіву зарубіжної україніки [67, с.  63–75], дослідниця констатувала, що серед
масиву документів у справі є 21 документ, який стосується історії архівного фонду М.  Драгоманова в Софії. Хронологічно ці
документи охоплюють період 1949–1970 років. Останній документ, датований 04.07.1970 року – «Довідка про фонд Михайла
Драгоманова», складена Цветаною Антовою. Згідно із цим документом у Науковому архіві БАН зберігаються мікроплівки
тих матеріалів М.  Драгоманова, які 1957 року були відправлені
в подарунок АН СРСР. Те саме стосується матеріалів Герцена і
Огарьова, подарованих раніше – у 1954 році. Решта документів з архіву М.  Драгоманова зберігаються в Науковому архіві у
фонді І.  Шишманова (оп.  5) і складають приблизно 130 архівних одиниць. Заслуговує на окрему увагу висновок Цв. Антової:
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«Матерiали є частиною фонду І. Шишманова, який науково-технічно опрацьований і їх відокремлення від фонду суперечило б
усім архівним вимогам. Можемо вислати мікроплівки цих матеріалів» [68]. Отже, це ще один доказ того, що питання про передачу архівних документів М. Драгоманова обговорювалося і в
1970 році. На жаль, у «Довідці» не згадується, про які саме документи йшлося і кому саме вони мали передаватися.
Авторка дослiдження відкрила у фондi професора М. Паращука,
вивчила й опублікувала пошуковий та ілюстративний матеріал про гурток імені Драгоманова, створений українськими емігрантами Болгарії у 20‑х роках ХХ ст. [69, с.  76–79]. У фонді
М. Паращука зберігаються документи, які висвітлюють підготовку і проведення урочистостей 30 жовтня 1932 року, пов’язаних з
освяченням оновленого пам’ятника М. Драгоманову.
Пiдсумовуючи, слід зазначити, що в мемуарних джерелах збереглася значна кількість згадок про М. Драгоманова. Насамперед це
пов’язано з активною науковою і громадською діяльністю вченого.
Проаналізовані джерела дають можливість повноцінно відтворити
образ М. Драгоманова як професора Вищої школи і громадського
діяча, який, незважаючи на незадовільний стан здоров’я, до останнього дня віддано працював на благо Болгарії і України.
Окремі відомості про М.  Драгоманова містяться у фондах
«Д‑р К.  Кръстев», «Мих. Арнаудов», «Атанас Т.  Илиев», «Йордан
Иванов», «Проф. д-р Георги Димов» Наукового архіву Болгарської
академії наук, у фондах «Димитър Христов Ризов» і «Георги
Живков» Болгарського історичного архіву Національної бібліотеки імені святих Кирила і Мефодія, у фондах «Проф. Михайло И.
Паращук» і «Атанасов, Петко Калушев» Центрального державного
архіву Болгарії, у фонді Софійського університету імені Клімента
Охридського, у Софійському державному архіві.
Як відомо, софійський архів М. Драгоманова знаходиться у фонді проф. І. Шишманова, опис 5, але і в описах 1–4 теж трапляються
матеріали про вченого. Так, в описі 1 про М. Драгоманова згаду-
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ється в рукопису статтi І. Шишманова, присвяченiй 10‑рiччю етнографічного фольклорного збiрника [70]; у статтях І. Шишманова у
«Вiснику Союза визволення Украïни»і в газетi «L’écho de Bulgarie»
про роль Украïни в болгарському вiдродженні та вплив Т. Шевченка
на болгарських поетiв передвизвольноï доби [71]; у матерiалах
І. Шишманова, пов’язаних з написанням його студiй про «Вольное
слово» і «Земский союз»[72]; у рукопису «Уводни бележки към реч
на Мих. Драгоманов по случай празника на Кирил и Методи» [73];
у Киïвському щоденнику Івана Шишманова [74].
В описi 2 про М. Драгоманова згадується у зв’язку з пiдготовкою до видання «Сборника» [75], його викладацькою дiяльнiстю у
Вищiй школі [76], бiблiотечною справою та власною бібліотекою
Драгоманова [77]. У другому описi зберігається рукопис статтi
М.  Драгоманова болгарською мовою «Забележки върху славянските религиозно-етически легенди. ІІ.  Дуалистическо мировозрение» [78] та рукопис статтi «Слово Ивана Златоустого»[79], рукопис М. Арнаудова «Михайло П. Драгоманов» [80]. І. Шишманов
згадував про М.  Драгоманова в інтерв’ю софiйськiй газетi
«Камбана» [81] та львiвськiй «Дiло» [82]; до І. Шишманова зверталися з питань збереження епiстолярноï спадщини М. Драгоманова
та вшанування його пам’яті [83].
В описi 3 міститься листування І. Шишманова. Респондентами
болгарського вченого були його колеги, болгарськi полiтичнi і
громадськi дiячi, захiдно- і схiдноєвропейськi вченi, українські
вченi, дипломати й емiгранти, якi в листах торкалися рiзних проблем, пов’язаних з iм’ям М. Драгоманова. Особливої уваги заслуговують листи, поштові картки і телеграми М.  Драгоманова до
І. Шишманова [84] і листи І. Шишманова до М. Драгоманова [85],
листування Людмили Драгоманової [86], Лідії ДрагомановоїШишманової [87], Світозара Драгоманова [88].
В описi 4 зберiгаються свiтлини родини Михайла Драгоманова
[89] та його колег з Вищої школи, нотатки Д. Агури про її вiдкриття та про кількість студентів [90, л. 1].
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Епiстолярiй з біографічними відомостями про М. Драгоманова
представлений окремими згадками про нього. Серед опублікованого листування слід звернути увагу на згадки в листах М. Павлика
і І. Франка, Лесі Українки, Лідії та Людмили Драгоманових.
Серед неопублiкованих джерел вдалося відшукати у фонді
«Атанас Т. Илиев» коротеньку біографію М. Драгоманова, написану І.  Шишмановим, ймовірно, на прохання А.  Ілієва для його
книги спогадів [5].
Слід виокремити джерела, що вiдтворюють зв’язки М. Драго
манова з болгарськими громадськими і політичними діячами. Серед опублікованого епiстолярiю проаналізовано листи
М. Драгоманова до Д. Різова [91], які вперше були опубліковані
болгарською мовою у 2005 році [55].
Важливим джерелом, яке розкриває внесок М.  Драгоманова в
болгарську етнографію і фольклористику, є перший болгарський
науковий журнал «Сборник за народни умотворения, наука и
книжнина», для якого український вчений розробив програму
фольклору. Починаючи з першого видання, на його сторінках були
оприлюднені фундаментальні фольклорні праці М.  Драгоманова,
над якими вчений працював понад двадцять років. Після ґрунтовного аналізу праць болгарський учений М.  Арнаудов дійшов
висновку, що М. Драгоманов дав молодій болгарській історичній
і фольклорній науці кілька зразкових досліджень, «на яких вчилися і ще вчитимуться нові покоління учених» [26, с.  381; 400].
М.  Арнаудов вважав М.  Драгоманова одним із засновників порівняльних фольклорних студій у Болгарії [26, с.  69], адже саме
український учений ознайомив молодих болгарських науковців з
новим iсторико-порівняльним методом, невідомим їм на той час.
Досвiчений вчений і талановитий педагог, озброєний фундаментальними надбаннями східно- і захiдноєвропейської наукових
шкiл, професор М. Драгоманов через свою викладацьку дiяльнiсть
у Вищiй школі сприяв формуванню болгарської наукової школи в
фольклористиці і становленню молодої болгарської науки загалом.
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Пiдсумовуючи, слід зауважити, що джерельна база дозволяє репрезентувати постать професора М. Драгоманова у Вищій школі в
Софії – відомого українського і європейського вченого, який відіграв важливу роль у науковому та культурно-громадському житті Болгарії останньої чверті ХІХ ст. Доступні джерела дозволяють
вiдтворити хронологiю перебування М. Драгоманова в болгарськiй
столицi, його викладацьку, наукову та громадську діяльність.
Завдяки аналізу наявних джерел можна вiдтворити історію перебування М.  Драгоманова в Болгарії, дослідити внесок
М.  Драгоманова в становлення першого болгарського вищого
навчального закладу, у болгарську етнографію і фольклористику,
загалом у молоду болгарську науку. Окрім цього, крізь призму
наявних джерел можна вiдтворити образ М. Драгоманова, яким
його бачили в Болгарії. Для студентiв він був улюбленим професором, «стовпом» Вищої школи, для його молодших колег – вчителем і наставником, авторитетним європейським ученим, для
родини – люблячим батьком і чоловіком, його сім’я була ідеалом
для болгарського оточення вченого. До порад М.  Драгоманова
прислухалося Міністерство народної просвіти і Царський палац.

Висновки до першого розділу

Аналiз iсторiографiчних напрацювань щодо болгарського періоду М. Драгоманова засвідчує зацікавленість ним українських і болгарських дослідників, починаючи з кінця XIX ст., які вважали його
важливою постаттю в політичному і науковому житті України, а також, у культурно-просвітницькому русі Болгарії останньої чверті
XIX ст. Болгарське драгоманознавство починається у 1895 році зі
статті ректора Вищої школи Д. Агури, присвяченій 30‑річчю творчої діяльності українського вченого, і продовжується на початку
ХХ ст. студіями І. Шишманова, Г. Бакалова, М. Арнаудова. У другій
половині ХХ ст. вагомий внесок зробив П. Атанасов та інші болгар-
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ські вчені. Проте, не зважаючи на зусилля болгарських дослідників,
цілісної праці про болгарський період М. Драгоманова, задуманої
ще І. Шишмановим, так і не було створено. Це є вагомим аргументом на користь продовження дослідження життєвого і творчого
шляху М. Драгоманова в Болгарії, тому що і українськими вченими
такої фундаментальної праці не створено також.
Джерельна база дослiдження характеризується як різноманітністю, так і фрагментарністю біографічних та інших відомостей,
що дозволяє розширити коло наукових студій. Завдяки залученню
джерел, які мають різне функціональне призначення та презентують постать професора М.  Драгоманова у Вищій школі в Софії,
виникає можливість досягнення поставленої мети, що полягає
в комплексному науковому аналізі його професорсько-викладацької, наукової та культурно-громадської діяльності в Болгарії.

IM

Список використаних джерел
та літератури до першого розділу

1. Заславський Д., Романченко І. Михайло Драгоманов. Життя
і літературно-дослідницька діяльність. Київ : Дніпро, 1964. 199 с.
2. Міщук Р. С. Від редактора. Штрихи до наукового портрета
Михайла Драгоманова / АН Украïни. Ін‑т літ. ім. Т. Г. Шевченка ;
Респ. асоц. украïнознавців ; відп. ред. Р. С. Міщук. Київ : Наукова
думка. 1991. 248 с.
3. Велева Д. Архивът на проф. Шишманов. Сп. ИАИ. 1959. № 2.
С. 77–123.
4.  Шишманов Ив.  Д. М.  П.  Драгоманiв та iдея «славянського
братства». Slavia / Часопис про слов’янську фiлологiю. Прага,
1925. № 2. Рiк ІV. С. 320.
5.  Научен Архив на Българска академия на науки (далі –
НА БАН). Ф. 46 к «Ат. Т. Илиев». Оп. 1. А. е. 106. Ив. Шишманов,
биографски бележки за Михаил П. Драгоманов. б. д. 1 лист.

www.etnolog.org.ua
Розділ 1. Історіографія та джерельна база дослідження

43

IM

FE

6.  НА БАН. Ф.  46 к. Оп.  1. А.  е.  227. Стоилов А.  П. Писма,
пощ. к. Бележки върху «Турски изговор на българските местни
имена» от Ат.  Ілиев, организиране на юбилея му, отпечатване на «Спомените», съвети да пази архива си и др.  Споменава:
В. Н. Златарски, К. Иречек, Г. Бенев, Г. Живков, М. Драгоманов,
Т. Начов и др. (Присъединено писмо на Ат. Ілиев). Кр. д. 28 юли
1917 – 20 август 1926. 25 листа.
7. Споменина Атанас Т. Ілиев съ план на Стара Загора и 80 образа въ текста / Напечатании с иждивение на Теня Начов, старозагорец. Българска Акадевия на науките. София : Печатница
П. Глушковъ, 1926. 469 с.
8.  НА БАН. Ф.  11к «Иван Шишманов». Оп.  5. А.  е.  883.
Драгоманова, Людмила до Прошетарната Комисия на Народното
Събрание с молба за пенсия. Чернова. 1 лист.
9. Шишманов Ив. Д. Десетгодишнината на министерския сборник (1889–1999). София : Държавна печатница, 1900. 61 с.
10.  НА БАН. Ф.  11к. Оп.  1. А.  е.  243. «Десетгодишнината
на Сборника 1889–1899». СбНУ. Кн.  ХVІ–ХVІІ, 1900. С.  5.
ХVІІІ. Статия – коректури и ръкописи. Кр.  д. ноември 1899,
74 л.
11.  Вістник Союза визволення України. Відень, 12 березня
1916. ІІІ рік. Ч. 21–22. С. 168–171.
12.  Prof. Iv.  D.  Schischmanov. Lerôledel’ Ukraїnedansla
Renaissancebulgare. L’EchodeBulgarie, journalquotidien. Mardi,
5 Février, 1918. № 1307. P. 1.
13.  Пълномощният министър професор д‑р Ив.Д.  Шишманов
за Украйна (интервью). Камбана. София. Субота, 13 април. 1918.
Год ХІ. 3139.
14.  По дорозi до Києва, Шишманов зупинився у Львовi
29.04.1918. Дiло. Львiв. 30 цвітня. 1918.
15.  НА БАН. Ф.  11к. Оп.  3. А.  е.  1864. Драгоманов, Михаил.
Писма, пощ. карти, телеграми. Кр.  д. август 1886 – декември
1888. Док. 25. 37 листа.

www.etnolog.org.ua

44

Антоніна Якімова. БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

IM

FE

16.  НА БАН. Ф.  11к. Оп.  5. А.  е.  583. Лидия Шишманова до
Емил Ролан. Писма и карти на фр. ез. 24 апр. 1925 – 11 юни 1931.
Док. 48. 84 листа.
Зі
споминів
про
Л.
17.  Драгоманова-Шишманова
М. Драгоманова. Нова Україна. Прага. 1922. № 13/15. С. 35–44 ;
Нова Україна. Прага. 1923. № 6. С. 70–80.
18.  Михайло Драгоманов у спогадах / уклали, [вступ.  ст.]
І. С. Гриценко, В. А. Короткий. Київ : Либідь, 2012. 311 с.
19.  Colonel Leon Lamouche. Michel Dragomanov (1841–1895).
Sofia, 1932. 12 р.
20. Ламуш Л. Михаил Драгоманов 1841–1895. Българска мисъл. София, 1932. № 7–8. С. 459–475.
21.  НА БАН. Ф.  11 к. Оп.  5. А.  е.  485. Ламуш Леон до
Л.  Шишманова. Писма и карти на фр. ез. …лекции на Ламуш
върху България, Украйна и върху М.  Драгоманов… Мемоари
и преводи на Л.  Шишманова. 10 февр. 1930 – 10 февр. 1935.
Док. 73. 138 листа.
22.  Colonel Leon Lamouche. Michel Dragomanov (1841–1895).
Sofia, 1932. 12 р.
23. Арнаудов, Михаил. История на Софийския университет
св. Климент Охридски през първото му полустолетие 1888–1938.
София : Придворна печ., 1939. 647 с.
24. Централен Държавен Архив (далi – ЦДА). Ф. 1717 к «Проф.
Михайло И. Паращук».
25. Арнаудов М. Проф. Михаил Петрович Драгоманов: живот,
идеи, значение за българския фолклор: (реч, държана на 30 октомври 1932 г. По случай освещавание паметника на Драгоманов
в София). Годишник на Софийския университет: историко-филологически факултет. София, 1933. Т. 29. Кн. 5. С. 5–37.
26.  Арнаудов М. Очерци по българския фолклор. София,
1968. 682 с.
27. Франко І. Болгарські праці Драгоманова. Франко І. Зібрання
творів : у 50 т. Київ, 1986. Т. 47. Кн. 2. С. 24–42.

www.etnolog.org.ua
Розділ 1. Історіографія та джерельна база дослідження

45

IM

FE

28.  Сумцов Н. Изследования М.  П.  Драгоманова по фольклору в болгарском «Сборнике за народни умотворения». Записки
Императорскаго университета. 1898. Кн. 4. С. 1–11.
29.  Трифонов Ю. Спомен за професор М.  Драгоманов.
Украинско-български преглед. 21.06.1920. № 17. С. 151–152.
30. НА БАН. Фонд 58 к «Михаил Арнаудов». Оп. 1. А. е. 1085.
Писма и пощенски картички от проф.  Ив.  Романченко от
Института за обществени науки на Украинската академия до
М. Арнаудов във връзка с работата му върху украинския учен и
общественик Михайло Драгоманов и други лични въпроси (на
рус. ез.). 13.ХІ.1956 г. – 10.Х.1974 г. и б. д. Лвов. 21 лист.
31.  ЦДА. Ф.  1717 к. Оп.  1. А.  е.  589. Копии на писмата на
М. Паращук.
32. Романченко І. Болгарський щоденник М. П. Драгоманова.
Жовтень. Львів, 1965. № 6. С. 125–126.
33. Димов Георги. Иван Шишманов / литературно-критически
очерк. София : Български писател, 1964. 221 с.
34. Димов Г. Иван Шишманов строител на българската национална наука и култура. София : Наука и изкуство, 1988. 396 с.
35. Димов Георги. Иван Д. Шишманов – литературен историк
и критик. София : издание НА-БАН, 1956. 266 с.
36.  Романченко И. Работата на украинските учени върху
живота и дейността на М.  Драгоманов. Славяни. София, 1946.
№ 9 ноември. Год. 2. Кн. 9. С. 326–327.
37.  Романченко І. Михайло Драгоманов у Болгарії. Жовтень.
Львів, 1958. № 5. С. 145–151.
38. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 5. Материали за Лидия Шишманова.
39. ЦДА. Ф. 1717к. Оп. 1. А. е. 985.
40. Москаленко В. А. Українсько-болгарськi літературні та наукові зв’язки кінця ХІХ – початку ХХ ст. Київ : Наукова думка,
1987. 215 с.
41. Атанасов П. Към историята на българо-украинските отношения. Иван Д. Шишманов и Украйна. Славяни. 1958. № 3. С. 26–30.

www.etnolog.org.ua

46

Антоніна Якімова. БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

IM

FE

42.  Михайло Драгоманов. Бiблiографiя (1841–1895) / упоряд.  : М.  О.  Мороз, В.  А.  Короткий (керівник авторського колективу), І. І. Тіщенко, І. С. Гриценко, С. І. Білокінь. Дрогобич :
Коло. 2011. 740 с. 
43.  Жуківський В. Украинска преса в България / Матерiали
Шостої та Сьомої мiжнародних наукових конференцiй «Драго
манівські студії». Софiя : Бетапринт – Петрови и Сие, 2013. 200 с.
44. Москаленко В. Драгоманов и България. Інформацiйний бюлетень «Україна». 1995. № 6. С. 1.
45. Михайло Драгоманов: автожиттєпис / уклали І. С. Гриценко,
В. А. Короткий, М. В. Томенко. Київ : Либідь, 2009. 444 с.
46.  Софийски градски и окръжен държавен архив (далi –
СГОДА). Ф. 994 к. Оп. 2. СУ «Климент Охридски», гр. София. А. е. 2.
Висши Педагогически Курс. «Протоколна книга». 28.ІХ.1888,
София. 59 л.; А. е. 3. Висше педагогическо училище. Протоколи
от заседанията на Висшия педагогически съветот 5.ІV.1891 до
9.Х.1892 г. 57 листа.
47. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 3. А. е. 1864; 1867.
48. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 3. А. е. 1946–1966. Шишманова, Лидия.
Писма, пощ. и илюстр. карти; фрески ез.
49. ЦДА. Ф. 1717 к. Оп. 1.
50. НА БАН. Ф. 47 к «Д‑р К. Кръстев». Оп. 1. А. е. 252. Драгоманов
Михаил П. Изпраща коректури от своя статия в «Мисъл» и прави
някои бележки по същата. Писмо на руски ез. Б. д. Док. 1. 1 лист.
51. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 3. А. е. 1061. Начов, Начо А. Писма,
пощ. и виз. карти, телеграми. Кр. д. 26 септ. 1891 – 24 ноем. 1904.
Док. 30. 45 листа.
52. НА БАН. Ф.  11 к. Оп.  5. А.  е. 822. Дневник на Михаил
Драгоманов. Ръкопис, тетрадка. Само начало. Рус. ез. Кр. д. 4–7
септември 1889. Док. 1. 46 л.
53. Болгарський щоденник М. П. Драгоманова / передм. Івана
Романченка ; підгот. до друку і прим. П. К. Атанасова. Жовтень.
Львів, 1965. № 6. С. 126–136.

www.etnolog.org.ua
Розділ 1. Історіографія та джерельна база дослідження

47

IM

FE

54. Михайло Драгоманов. Духовност и свобода. Избрани статии, дневник и писма на учения / съставителство и превод Пенка
Кънева. София : ПОЛИС, 2005. 159 с.
55.  НА БАН. Ф.  11 к. Оп.  5. А.  е.  935. Дневник на Людмила
Драгоманова. Тетрадка. Кр. д. 26 авг. 1889 – 8 юни 1898. Док. 1.
141 лист.
56.  Драгоманов М.  П. Переписка Михайла Драгоманова з
Михайлом Павликом (1876–1895) : [у 8 т.] / зладив [уклад., авт.
приміт. та післямови] М.  Павлик. Чернівці : Друк. Т‑ва «Руська
Рада». 1910–1912 (обкл. 1913). Т. 5–8.
57.  Франко І.  Я. Листування Івана Франка та Михайла
Драгоманова. = The correspondence between Ivan Franko and Mykhailo
Drahomanov / редкол. : І. Вакарчук, Я. Ісаєвич, Б. Якимович ; ЛНУ
ім. І. Франка, Наук. б‑ка; Ін‑т українознавства ім. Івана Крип’якевича,
НАНУ. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 560 с.
До 150‑річчя від дня народження Івана Франка.
58. Українка Леся. Зібрання творів : у 12 т. Київ : Наукова думка, 1978. Т. 10: Листи (1876–1897) / [ред. М. Д. Берштейн ; упоряд. та прим. В. В. Яременка]. 543 с. 
59.  Драгоманова Л. Неспокiйне серце / подав П.  Атанасов.
Жовтень. Львiв, 1964. № 5. С. 99–103.
60. Дебогорій-Мокрієвич В. Із споминів про М. П. Драгоманова.
Михайло Драгоманов у спогадах / уклали І.  С.  Грищенко,
В. А. Короткий. Київ : Либідь, 2012. С. 225–249.
61. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 3. А. е. 1946–1947. Шишманова, Лидия.
Писма, пощ. и илюстр. карти; фрески ез.
62. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 3. А. е. 1948–1966. Шишманова, Лидия.
Писма, пощ. и илюстр. карти; фрески ез.
63.  [Матеріали про смерть М.  П.  Драгоманова на сторінках часопису «Народ»]. Народ. Львів, 1895. № 12. С.  179–201 ;
№ 13/14. С. 203–234.
64. Михайло Драгоманов: Документи і матеріали 1841–1994 /
Г. Болотова та ін. (упоряд.) ; І. Бутич та ін. (ред. кол.) ; Інститут

www.etnolog.org.ua

48

Антоніна Якімова. БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

IM

FE

української археографії та джерелознавства ім.  Грушевського
та ін. Львів, 2001. 731 с.
65. Якімова А. М. Листування Олександра Шульгина з родиною
Шишманових у 1922–1932 роках (за матеріалами Наукового архіву Болгарської академії наук). Сумський історико-архівний журнал. 2012. № ХVІ–ХVІІ. С. 45–64.
66. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 5. А. е. 660. Шулгин, Александър Ал.
до Л. Шишманова. Писма и карти на укр. ез. Б. д.
67.  Якімова А. Історія фонду І.  Д.  Шишманова про архів
М. П. Драгоманова. Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки : наукове видання. Вип. 2 / редкол. : В. Г. Берковський
(голов. ред.) [та iн.] ; Укрдержархів, Центральний державний архів
зарубіжної україніки. Кам’янець-Подiльський, 2013. С. 63–75.
68.  Антова Ц. Справка за фонд на Михаил Драгоманов.
4.VII.1970 / НА БАН. Дело Ф.  № 11. Иван Димитров Шишманов
(1862–1928).
69.  Якимова А. Дейността на украинския културно-просве
тен кръжок «Драгоманов» във фабриката на Балабанов. Панайо
тов М. Фабриката и чужденците. Издателство «Арс Милениум
МММ», 2017.
70.  НА БАН. Ф.  11 к. Оп.  1. А.  е. 243.» Десетгодишнината на
Сборника 1889–1899». СбНУ. Кн.  ХVІ–ХVІІ. 1900. С.  5.  – ХVІІІ.
Статия – коректури и ръкописи. Кр. д. ноември 1899.74 л.	
71. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 1. А. е. 383. «Ролята на Украйна в българското възраждане. Влиянието на Шевченко върху българските
поети от предосвободителна епоха». Вистник Союза визволення
Украины. Ч. 81–82. 12.ІІІ.1916. С. 168–171.
72. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 1. А. е. 461. «К вопросу о роли графа
П. И. Шувалова в конституционном движении 80‑х годов». Статия.
Ръкопис. 1913. 65 л.; А.  е.  462. Материали за статия «Вольное
Слово» и «Земский Союз». Бележки. [б. д.]. Док. 20. 181 лист.
73. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 1. А. е. 466. Ив. Шишманов. «Драгоманов
и идея славянскаго братства» / Бележка към реч на М. Драгоманов

www.etnolog.org.ua
Розділ 1. Історіографія та джерельна база дослідження

49

IM

FE

по случай празника на Кирил и Методий / Сп. SLAVIA. Кн.  ІV.
1925/26 г. Статия-ръкопис без начало. На рус. ез. [б. д.]. 6 листа.
74. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 1. А. е. 86. «Дневни бележки» за политически събития в Украйна и срещи с политически лица. І част.
Дневник – бележник. Хр. р. 1 май 1918 – 24 юни 1918.
75. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 2. А. е. 1. Правилници, окръжни, изложения и др. във връзка с издаването на СбНУ. Кр. д. 1889–1899. б. д.
76. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 2. А. е. 474. Законите за Висшето училище и Университет. (Чернови, коректури, печатни екземпляри,
бележки и реч на Шишманов, и др.). Кр. д. 1890–1906; А. е. 485.
Писма, изложения, учебни програми, разписи, на лекции, предложения за откриване нови специалности и семинари в Софийския
ун-т, списици на студенти и др. Споменати имена: Ал. ТеодоровБалан, Ал. Балабанов и др. Кр. д. 1891–1924 г. + б. д.
77. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 2. А. е. 415. Библиотеки. Правилници,
изложения, писма и др. във връзка с дейността на училищните библиотеки, Софийската народна библиотека и Университетската
библиотека. Кр. д. 1891–1927 г.
78. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 2. А. е. 99. Драгоманов М. Забележка
върху славянските религиозно-етически легенди. Ръкопис, публ.
кн. VІІ–ХІ. 1892–1894. б. д.
79.  НА БАН. Ф.  11 к. Оп.  2. А.  е.  100. Драгоманов М. Слово
Ивана Златоустого. Ръкопис / Върху ръкописа бележка
«Непубликуван»/. б. д.
80. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 2. А. е. 254. Арнаудов М. Михайло П.
Драгоманов. Переписка. Зібрав и зладив М. Павлик. Львов, 1901.
Т. І. Ръкопис. б. д.
81. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 2. А. е. 536. Бележки, извадки, вестник
и др. във връзка с интервю на Шишманов за Украйна и труд (?)
върху Украйна. Кр. д. б. д. и 1918 г.
82.  НА БАН. Ф.  11 к. Оп.  2. А.  е.  539. Отзиви в печата за
Шишманов като пълномощен министър в Украйна, и др. (Изрезки
от Украйнски вестници). Кр. д. 1918–1919 г.
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83. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 2. А. е. 585. Украински и украинско-български д‑ва и др. Писма, протоколи и др. на Наукове Товариство
ім.  Шевченка (Лъвов), Союз визволення України, Центр. бюро
на Съюза на украинските учители, Редакция на «Украинобълг. преглед; Украински висш педагогически ин-т на името на
М.  Драгоманов; Центр. Съюз украинского студенства; Кошовий
Отаман ІІІ Козацького Кошу УНАКОТО; Украино-българско дружество; Украински Ин‑т Громадознавства, Украинско културно обединение в България. Споменати имена: М.  Драгоманов,
Ив. Франко, Павлик, Петлюра, В. Гнатюк. Хр. р. 1914–1928.
84.  НА БАН. Ф.  11к. Оп.  3. А.  е.  1864. Драгоманов, Михаил.
Писма, пощ. карти, телеграми. Кр. д. август 1886 – декември 1888.
Док. 25. 37 листа; А. е. 1865. Драгоманов, Михаил. Писма, пощ.
карти, телеграма. Кр. д. 10 януари 1889 – 29 авг. 1889. Док. 36.
65 листа; А.  е.  1866. Драгоманов, Михаил. Писма, пощ. карти,
телеграми. Кр. д. 22 юни 1890 – ноември 1894. Док. 36. 50 листа.
85. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 3. А. е. 1867. До Драгоманов, Михаил.
Писма – чернови. Кр. д. 1887 – 12.VІІ.1894. Док. 9. 19 листа.
86. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 3. А. е. 1868–1875; 1884. Драгоманова,
Людмила. Писма, пощ. карти, телеграми.
87. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 3. А. е. 1939, 1943, 1945, 1959, 1963.
Шишманова/Драгоманова Лидия. Писма, пощ. карти, телеграми.
88. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 3. А. е. 1863. Драгоманов, Светозар.
Писма, илюстр. и пощ. карти. Кр. д. 1 авг. 1897 – 12 дек. 1936.
Док. 10. 15 листа.
89. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 4. А. е. 33–46.
90. НА БАН. Ф. 11 к. Оп. 4. А. е. 250. Димитър Агура. За откриваниието на Висшето Училище и отделений.
91.  Национална библиотека «Св.  Св.  Кирил и Методий»–
Български исторически архив (далі – НБКМ-БИА). Фонд № 178
«Димитър Христов Ризов». А.  е.  7110–7119. М.  Драгоманов,
Женева, Д. Ризов, София. Писма. 1886–1887. 18 листа.
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ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕЇЗДУ
УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО
МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
ДО БОЛГАРІЇ
2.1. Балканське питання в оцiнках М. Драгоманова

Н

а початку 60‑х рокiв ХІХ ст. на Балканах активiзувалися
визвольні рухи: у 1866 році – повстання на о. Крiт, переворот у Румунiï; Сербiя знову почала готуватися до вiйни з Туреччиною. У 1866 році почалася вiйна мiж Австрiєю та
Прусією, яка змiцнила Нiмеччину як нову велику силу в Європi
і повернула ïï погляди на Схiд. Неуспiх Австрiï призвiв до утворення Австро-Угорської монархiї, яка активiзувала свою полiтику в балканському визвольному русi. Болгарськi iсторики вважають, що таке перегрупування сил активiзувало і болгарськi рухи
зокрема [1, с. 491–492].
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За В.  Москаленком, «початки драгоманiвського iнтересу до
Болгарiï слiд шукати в його публiцистичнiй дiяльностi 60‑х рокiв з
приводу громадсько-полiтичного життя слов’янства». Він аргументував, що в «Санкт-Петербургских ведомостях» В. Корша М. Драгоманов, по сутi, вiв слов’янський вiддiл; поглиблено торкався
слов’янського питання і на сторiнках «Киевского телеграфа» [2,
с. 234]. Про цей період М. Драгоманов згадував у «Автобiографiчнiй замiтцi» [3, с.  92]. Поглиблений інтерес до балканських проблем, вважає В. Москаленко, визрів у М. Драгоманова в середині
70‑х рокiв ХІХ ст. Д. Заславський так тлумачив цей iнтерес: «Драгоманова, як і iнших, захопила нацiонально-революцiйна пожежа
на Балканах. Улiтку 1875 року серби в Герцеговинi повстали проти
туркiв і одночасно проти захiдноєвропейської дипломатiї, яка виявилася безсильною поставити і розв’язати схiдне питання. <...>
Пiд шум подiй було поставлене слов’янське питання. Царська Росiя
виступила в ролi покровительки і захисницi балканських слов’ян»
[4, с. 66]. Д. Заславський вважав, що ставлення М. Драгоманова до
подій на Балканах було глибшим: «Він вбачав у них початок великого руху, який повинен розбити реакційний союз трьох монархів
(німецького, австрійського і російського) і привести до національного звільнення спочатку малих, а потім і великих слов’янських
народів і до їх об’єднання потім у федеративному союзі» [4, с. 68].
М. Драгоманов належав до числа перших публiцистiв, якi виступили за негайне надання допомоги сербам, чорногорцям і болгарам у боротьбi за повалення османського панування (Надежды и разочарования в западном славянстве. Киевский телеграф.
1875. № 69; Про украïнських козаків, татар та турків. Киïв, 1876).
П. Атанасов і Л. Терзійська підкреслювали, що в останній роботі
М. Драгоманов розглядав і церковну боротьбу болгар щодо обрання архиєреїв, які не були б залежнi вiд царгoрoдського патрiархату, про неузгодженостi мiж болгарами і сербами [5, с. 342].
У 1875 році М.  Драгоманов виïхав у Галичину, Буковину та
Угорщину, взявши із собою «невелику суму грошей, зiбраних
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приятелями на допомогу герцеговинцям, що тоді тільки починали своє вiдоме повстання» [3, с. 109]. Про його значення вчений
говорив у промові на святі святих Кирила і Мефодія 11 травня
1891 року в Софії: «Ми чекали, що розпочатий в Герцеговині рух
пошириться на всі слов’янські і неслов’янські землі балканського півострова і викличе сильне моральне враження в Росії» [6,
с. 322]. На думку І. Шишманова, «Драгоманів рішуче воював за
славянське зближення», однак надавав перевагу культурному
зближенню й був проти насильного зближення слов’янських народів. І.  Шишманов називав пророчими такі статті, як «Чистое
дело требует чистых средств» (1876), «Турки внутренние и внешние» (1876), «Внутреннее рабство и войны за освобождение»
(1877), «До чего довоевались» (1878) [7, с. 321] і стверджував, що
вчений «вже давно цікавився Болгарією, та мав, сидючи в Женеві
досить жваве листування з деякими болгарськими радикальними
інтелігентами» [7, с. 320], якi зверталися до нього навiть за порадами [8, с. 2]. П. Атанасов висунув припущення, що саме у Вiдні
М. Драгоманов налагодив контакт із вiдомим болгарським дiячем
Любеном Каравеловим, у якого взяв автограф і дуже ним пишався. Як пише дослідник, М. Драгоманов мав намiр подарувати цей
автограф І. Шишманову [9, с. 140], якому про це повідомила Лідія
Драгоманова у 1888 році [10, л. 7]. Л. Каравелов виявляв iнтерес
до лiтературної творчостi М. Драгоманова, зокрема, в особистiй
бiблiотецi болгарина зберiгається перший том «Історичних пiсень
украïнського народу» [11, с. 49].
М.  Драгоманов слiдкував за розвитком болгарського нацiонально-визвольного руху із центром у Румунiї, зустрiчався з
деякими вiдомими болгарами, якi згодом стали лiдерами лiберальної партiї в Болгарiї, розмовляв з ними, давав їм поради.
Спостерiгав за дiяльнiстю болгарських емiгрантiв в Австрiї та
Румунiї. М. Драгоманов листувався з украïнськими й росiйськими революцiйними емiгрантами, якi перебували в Румунiї і якi
його iнформували про болгарський революцiйний рух та його
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дiячiв. І. Шишманов у статті «Русское прогрессивное общество и
южнославянские демократии» (1913) процитував лист одного з
революцiонерiв на ім’я Роберт до Драгоманова про те, що з’явилися новi цiкавi факти про болгарське повстання та його пiдготовку, про активну участь Х.  Ботева в цiй справi. Румунський
соцiалiст Замфiр Арборе повiдомив М. Драгоманову з Браїли, що
пiдготував бiографiю Х. Ботева за усними розповiдями очевидцiв. У 1881 році З. Арборе вiдправив бiографiю Х. Ботева в Женеву для друку М. Драгоманову, але як вважає В. Христу, рукопис
зник на швейцарськiй поштi. За Г.  Бакаловим, бiографiя зникла ще до ïï вiдправлення в Женеву пiд час обшуку румунською
полiцiєю [11, с.  50]. Г.  Бакалов, як і І.  Шишманов, вважав, що
М. Драгоманов давно цікавився болгарським визвольним рухом
і підкреслював, що твердження І. Шишманова побудовані на матеріалах з архіву вченого [12, с. 121].
У Вiдні М. Драгоманов познайомився з болгарським друкарем
Янко С. Ковачевим, який запропонував йому спiвпрацю в болгарськiй iлюстрованiй газетi на основi етнографiчних і фольклорних
дослiджень ученого [9, с.  140]. У друкарнi болгарина побачила
свiт праця М. Драгоманова «По вопросу о малорусской литературе (панславизм, панруссизм и панмалоруссизм)» (1876). Однак
процес проти галицьких соцiалiстiв і видавцiв соцiалiстичної лiтератури Остапа Терлецького і Сергія Подолинського, з якими Михайло Драгоманов пiдтримував зв’язок у Вiдні, примусив його покинути Вiдень і переїхати до Женеви. У цьому процесi до судової
вiдповiдальностi був притягнутий і Янко С.  Ковачев. Пiсля процесу вiн теж залишив Вiдень і повернувся до Болгарiï [11, с. 50].
У Болгарiï у 50–60‑х роках ХІХ ст. ще не було передумов для
масовоï народноï боротьби, органiзованоï всерединi краïни.
Саме тому основи революцiйноï органiзацiï були закладенi серед болгарської емiграцiï за кордоном, яка першою пiдняла прапор нацiонального визволення. У жовтнi-листопадi 1875 року
в Гюргево (Румунія) з’ïжджаються болгарськi революцiйнi дiя-
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чi Стефан Стамболов, Нiкола Обретенов, Стоян Заiмов, Іларiон
Драгостiнов, Панайот Волов, Георгiй Беньковський та iншi, якi
створюють новий революцiйний центр, який вирiшує пiдготувати на наступну весну народне повстання [1, с. 522–523]. Проте
це повстання, що в iсторiï отримало назву Квiтневого, закiнчилося провалом (через зрадника) і буквально було потоплене в
кровi турецькою армiєю. Криваве придушення повстання викликало неймовiрний резонанс у свiтi. Про наслiдки Квiтневого
повстання повiдомлялося у французьких, англiйських, нiмецьких і американських газетах. У Європі й Америцi виник рух на
підтримку Болгарiї. Свою пiдтримку болгарському народовi заявив і слов’янський свiт. Чехiя, Словакiя, Польща, сербськi, хорватськi, чорногорськi, словенськi газети iнформували про подiï в
Болгарiï та ставлення Європи до них [13, с. 414–415].
Квiтневе повстання 1876 року вперше викликало мiжнародну
акцiю на захист болгарського народу, в якiй взяли участь найвидатнiшi постатi ХІХ ст. Едвін Піирс, англійський кореспондент
«Daily News» в Царгороді з 1875 року, першим з іноземних кореспондентів подав інформацію про заподіяні звірства під час Квiтневого повстання. Його замітка вiд 23 червня 1876 року «Мусульманські звірства в Болгарiï» стала вагомим звинувачувальним
документом і поклала початок так званій «болгарській кампанії». Памфлет «Болгарські жахи і східне питання» (1876) Уільяма Гладстона, відомого англійського політика і державника, мав
виключний вплив на формування англійської громадської думки
на користь болгарської каузи. Юджин Скайлер, американський
генеральний консул у Царгороді, провів розслідування звірств,
учинених під час погашення Квiтневого повстання. Опублікована ним «Попередня доповідь» (1876) мала вражаючий відголосок серед європейської спільноти [13, с.  538–540]. Європейська
дипломатiя повернулася знову до балканського питання з огляду
визволення болгарського народу, що створило сприятливі умови
для того, аби Росiя почала безпосередню військову акцію проти
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Османськоï iмперіï. Тому всi подiï вiд 1876-го до 1878 року, в основі яких було Квiтневе повстання, у результаті привели до звiльнення Болгарiï. Проте виступи М. Драгоманова щодо визволення
балканських слов’ян з-під турецького гніту залишилися поза увагою болгарських істориків, як i авторів «Історії Болгарiï».
П.  Атанасов, посилаючись на матеріали з архіву М.  Драгоманова, за якими вiн погодився перекласти з болгарської мови
і вiдiслати для публiкацiї в Росiї допис про переслiдування болгар у Пловдiвi (надрукований у царгородськiй газетi «Ден», № 37,
03.06.1876 р.), вважав це фактом безпосереднього звернення
болгар до М. Драгоманова у Вiдні. Йшлося про наклепи грекiв на
болгарських патрiотiв, про арешт книговидавця Г. Данова і членiв
лiттовариства «Пчела» та iн. П. Атанасов припускав, аналiзуючи
листа М. Драгоманова до О. Суворіна вiд 30 серпня 1876 року [14,
с. 135], що допис був надісланий у газету «Новое время», яку видавав О. Суворін [11, с. 50].
У статтi «Чистое дело требует чистых рук» («Молва», 10 жовтня, № 41, 1876 р.) М.  Драгоманов виступив за визволення балканських слов’ян з-пiд турецького гнiту, пiдкреслюючи, що Росiя,
перш нiж визволяти пiвденних слов’ян, повинна позбавитися свого внутрiшнього полiтичного та соцiального гноблення. Інакше
османська неволя змiниться на панування росiйського самодержавства. Пiсля публiкацiї статтi друк газети призупинився. 27 листопада 1876 року в Женевi вийшла брошура «Турки внутренние и внешние. Письмо к издателю “Нового времени”», у якiй
М.  Драгоманов пояснював значення слов’янського питання на
Балканському пiвостровi та його вплив на внутрiшнє становище
в Росiйськiй iмперiї. Після закінчення росiйсько-турецькоï вiйни
М.  Драгоманов 1878 року видав у Женеві рошуру «До чего довоевались?». Висловлюючи своє незадоволення Берлінським договором, він зауважив: «Болгари розірвані на чотири частини,
з яких одна (Добруджа) віддана румунам, друга (Схiдна Румелiя)
повернута туркам, третя (Македонія) – всяким башибузукам і оз-
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лобленим мусульманським біженцям» [15, с.  18]. У статтi «Русский кулак и болгарская свобода» (1882) М.  Драгоманов, використовуючи таємні циркуляри, викрив ганебну роль росiйського
самодержавства у квiтневому переворотi 1881 року, що призвело
до лiквiдації лiберально-демократичної Тирновської конституцiї і
переходу всієї влади до князя Баттенберга, а в червнi 1882 року
формування нового уряду на чолi з генералом Соболєвим і воєнним мiнiстром Каульбарсом [16, с. 10–12]. За П. Атанасовим,
після появи цієï статті ім’я Драгоманова стало ще популярнішим
у Болгарiї, особливо серед лібералів, один з яких оцінив украïнського історика й публіциста як «ледве не єдиного російського
ліберала, який ставиться без презирства до болгар» [9, с. 141].
Оскільки М.  Драгоманов належав до числа противникiв берлiнського подiлу Болгарiї, то вiн прихильно поставився до об’єднання Схiдної Румелiї з князівством Болгарiя 6 вересня 1885 року.
Щоб засвiдчити своï симпатiї до болгарського народу у зв’язку з
румелiйським переворотом, у 1886 році він написав рецензiю
на книгу Л.  Леже «La Bulgarie». За свiдченням доньки вченого Лiдiї, під час Сербсько-болгарськоï війни (листопад-грудень
1885 р.) М. Драгоманов пiдтримував теж болгар: «<…> у Женевi
вiн ходив особисто проводжати на вокзал молодих болгарських
студентiв, якi добровольцями ïхали на Сербсько-болгарську війну <…> Драгоманов навiть виголосив коротеньку промову перед
вiдходом поïзда» [17, с.  41]. У Женевi він продовжував цiкавитися Болгарiєю – листувався з українськими та росiйськими емiгрантами, насамперед з Володимиром Дебогорiєм-Мокрiєвичем,
вiдомим пiд псевдонiмом Петар Каблуков, який певний час жив
у Болгарiї і познайомив М. Драгоманова з багатьма болгарськими революцiйними дiячами та письменниками. Із Софії вчений
просив Павлика посилати номери «Народу» Дебогорiю-Мокрiєвичу в Татар-Пазарджик (лист від 7/18.12.1890 р.) [18, с.  93], а у
1891 році неодноразово перепитував Павлика чи він уже почав
надсилати журнал [18, с. 128; 182].
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Михайло Драгоманов листувався з емігрантом-українцем
лiкaрeм Капітоном Юр’євим та його родичами, які регулярно повідомляли йому про ситуацію в Болгарiї. Про спілкування К. Юр’єва
з М.  Драгомановим залишила спогади Лідія: «<…> батько цілі
дні просиджував із ним у своєму кабінеті, з великим захопленням
слухаючи оповідання про політичне життя в Болгарії та партизанську боротьбу» [19, с. 293]. Учений згадував К. Юр’єва у листах до
Д. Різова. В останньому, від 23 травня 1888 року, М. Драгоманов
повідомив про вiзит К. Юр’єва і що він розповів багато нового про
Болгарiю. М. Драгоманова «цікавило особливо приватне [підкреслено Драгомановим.  – А.  Я.] життя там. Як-то уживаються там
старі звичаï, турецького характеру, з новими, та ще з іноземними
впливами: російським і німецьким?» [20, 1–2]. Учений залишив
нотатки про К. Юр’єва у своєму щоденнику [21, л. 7–8].
У фондi І.  Шишманова зберiгається телеграма вiд 26 серпня
1886 року з iнформацiєю про здiйснений австрофiлами контрпереворот у Болгарiї [22, л.  4] – це ще один доказ того, що коло
болгарських інформаторів у М. Драгоманова було широке й різноманітне.
Михайло Драгоманов пiдтримував зв’язки з болгарином Спіро
Гулабчевим, одним з перших дiячiв соцiалiстичного руху Болгарiї,
згодом лiдером так званих «сiромахомiлiв». С.  Гулабчев через
М. Драгоманова зв’язався із соціалістами-радикалами в австро-угорській Галичині (М. Павликом), яку відвідав улітку 1885 року
[11, с. 52]. Коли 15 лютого 1886 року в Одесі у студента Киïвського унiверситету С. Гулабчева вилучили знайдену лiтературу, то в
таємному донесенні начальника Жандармського управління були
вказані такі видання, йменованi революцiйними: 1) «Марiя –
мати Ісуса» – 4 примірники; 2) «Марiя» – поема Шевченка, видана
в Женевi у 1885 році Драгомановим – 4 примірники; 3) «Вольный
союз – ВІЛЬНА СПІЛКА», видана в Женевi в друкарнi Громади у
1884 році – 4 примірники; 4) «Полiтичнi пiснi украïнського народу 18 і 19 століть», видання Драгоманова в Женевi у 1883 році –
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4 примірники; 5) «Новi украïнськi пiснi про громадськi справи
1764–1880 рр.», видання Драгоманова в Женевi у 1881 році –
2 примірники; 6) «Le Tyranocide», видання Драгоманова в Женевi у 1881 р.  – 1 примірник; 7) «Лiтература Украïни», видання
Драгоманова в Женевi у 1878 р. – 1 примірник; 8) «Историческая
Польша и Великорусская демократия», видання Драгоманова в
Женевi у 1882 році – 3 примірники; 9) «Письмо Н. И. Костомарова к издателю “Колокола”, видання Громади, Женева, 1885 рік –
4 примірники; 10) журнал «Вольное слово», видання редактора
Драгоманова – 10 примірників [23, с. 325]. С. Гулабчева посадили
у в’язницю, а 12 червня 1886 року екстрадували до Болгарiї без
права повернення [23, с. 332]. Болгарськi дослiдники вважають,
що С. Гулабчев попав пiд вплив народництва і перейнявся федеральними iдеями М. Драгоманова, якi вплинули на його брошуру
«Един оглед на етнографиата на Македония» (1887). С. Гулабчев
листувався з М.  Павликом. У листі від 24.10.1889 року М.  Павлик попросив М. Драгоманова передати С. Гулабчеву, що в нього знайшовся його лист «про потребу взаємин між Болгарією і
Україною» [24, с. 393]. М. Павлик зауважив: «<…> там він навіть
признається до соціалізму, та це певне єму в Болгарiї не пошкодить» [24, с. 393]. Згодом, у листі від 27.12.1889 року, М. Павлик
попросив передати С. Гулабчеву, що його листи суд повернув і він
їх спалив [24, с. 413]. Отже, у Болгарiї М. Драгоманов продовжував пiдтримувати контакти з С. Гулабчевим.
Одним з кореспондентiв М.  Драгоманова був Дiмiтар Рiзов –
вiдомий публіцист, дипломат і політик, автор етнографічних
праць і географічних карт про болгарське населення на Балканах. Листування тривало бiля трьох років, зокрема, під час
навчання Д.  Рiзова в Бельгiї (1887–1888), тому що в листі від
02.02.1888 року М.  Драгоманов поцiкавився, як ідуть справи з
навчанням [25, л. 4]. Учений знав особисто Д. Рiзова, тому що в
НА БАН зберігається копія його візитiвки (від 19.09.1887) з проханням прийняти на кілька хвилин перед від’їздом на навчання в
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Льєж [26]. Однак на момент отримання першого листа М. Драгоманов його не знав, як видно з листа Лідії до Шишманова: «Пан
Рiзов, якого тато не знає, написав йому довгого листа і йому вислав свою фотографію <…> У листі він його питає, що повинні
робити болгари в сучасних умовах. Він йому робить компліменти
на рахунок його статті, його передбачень. Він просить ще статті –
нові чи старі» [27, л. 6].
У фонді Д. Рiзова в Болгарському історичному архіві зберiгається 8 листiв М. Драгоманова (перший – 20.02.1886, останній –
23.05.1888). У 2005 році листи було видано в Софiї болгарською
мовою [28, с.  58–67]. Коло iнтересiв респондентiв окреслилося з першого листа. Д. Рiзов вислав перший номер газети «Независимост», і М.  Драгоманов дав ïй високу оцiнку [29, с.  1].
Д. Рiзов запросив вченого до співпраці в газеті. М. Драгоманов
надіслав кілька брошур і запропонував на їх основі написати
статтю «Про украïнський панславiзм», при цьому висловив думку, що і болгарській читаючій публіці «було б небезкорисно дізнатися, що в Росії є два панславiзма, а не один, московський»,
підкреслюючи, що «українці тільки раніше за інших сформулювали принципи федерального панславiзма» [29, с.  1]. Учений
вважав, що стаття Д. Рiзова «про федеративні устремління українців була б найкращим вступом» до його майбутніх публікацій
у газеті [29, с.  2], і для початку висловив готовнiсть «написати паралелi вiдносин Московії до Украïни і Росії до Болгарії».
Учений поцiкавився, чи передбачає газета сприяти розвитку
«наукового (звичайно, популярного) і лiтературного фейлетону?» і виказав готовнiсть написати «кiлька статей про народну
творчiсть, в яких би порiвняв пам’ятки Болгарiї і Украïни» [29,
с.  2], висловив думку, що переклади українських письменників і поетів могли б зацікавити читачiв газети, як зацiкавили
сербiв переклади М. Вовчка і Федьковича, за словами Ст. Йовановича [29, с. 3]. Д. Рiзов попросив М. Драгоманова написати
вiдгук на книгу Л.  Леже «La Bulgarie», але вчений вiдмовився,
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заявивши: «Я знайшов у нiй повне спiвчуття єдностi і свободi
Болгарiї, а тому не думаю, що вона могла б бути цiкавою сучасному росiйському урядовi» [29, с. 3].
Отже, з першого листа М. Драгоманов порушив питання програми для слов’янських народiв, питання украïнського панславiзму, стосункiв Росiï з Украïною і Болгарiєю, пам’яток украïнської
і болгарської народної творчостi, перекладiв творiв українських
письменників і поетів болгарською мовою.
У другому листi (від 05.05.1886) М. Драгоманов повторив, що
не писатиме статтi про книгу Л. Леже «La Bulgarie», тому що «не
настiльки знає Болгарію, щоб критикувати книгу про неї перед
болгарською публiкою» [30, с. 1]. Учений пояснив, що росiйського читача поiнформував про книгу, тому що вона «вчасно висловила думку, симпатичну румелiйському перевороту і протилежну
берлiнському подiлу Болгарiї» [30, с.  1–2], а вiн, як відомо, був
противником цього подiлу. М.  Драгоманов виявив бажання написати статтю «Паралелi становища Украïни ХVІІ ст., а Болгарiї
ХІХ ст. стосовно Москви-Росiï» [30, с. 1] і додав, що надсилає матерiали для статтi про украïнський панславiзм:
а) «недавно надрукованi деталi про полiтичний план Костомарівського товариства, – до речі сказати, на який дуже схожий наш
план у Вільній Спілці» (учений надiслав витяг зі статтi В. І. Семевського «Николай Иванович Костомаров» (Русская Старина. 1886,
Январь. С. 187–188)) [31, с. 1–4];
b) «Послання Шевченка до Шафарика, – яке цiкаво порiвняти з
«Клеветникам России» Пушкiна і «Орел» Хомякова» [32];
c) «мою брошюру “Внутреннее рабство и борьба за освобождение”» [30, с.  2]. М.  Драгоманов уточнив, що в нього не було
цiєї статтi, коли вiн посилав Д. Рiзову «колекцiю своïх видань iз
слов’янських питань» [30, с. 3].
На прохання Д. Рiзова М. Драгоманов порекомендував книги,
які можна було б подати в «Сучасну бiблiотеку» газети для болгарських читачiв [30, с. 3–5], повiдомив про болгарського студента в
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Женевi, який пообiцяв зробити вiршований переклад «Послання
до Шафарика» Шевченка [30, с. 7].
У третьому листi (від 03.08.1886) М. Драгоманов поiнформував, що посилає 5 примірників своєї нової «брошюрки» з проханням роздати своїм знайомим і анонсувати її вихід у газеті Д. Рiзова
[33, с. 1]. У листi йдеться також про непорозумiння, якi виникли
у зв’язку із заявленою Д. Рiзовим публiкацiєю статтi М. Драгоманова, яка не називається [33, с. 1–3]. Учений написав, що за чутками Рiзову порадив не друкувати його статтю Ельпiдiн і застерiг:
«Слух цей найневигiднiший для Вас, тому що Ельпiдiн – явний дурень. Що можна подумати про газету, орган партiï, на яку такий
дурень має вплив?» [33, с. 2].
Поважаючи полiтичний авторитет М.  Драгоманова, у четвертому листi (від 28.06.1887) Д. Рiзов попросив порадити, «що
слід робити болгарам у їх теперiшньому становищi?» [34, с. 1],
відштовхуючись від досвіду Украïни. Зауваживши, що на такі
питання вiдповiдати нелегко, особливо людинi, яка нiколи не
була в Болгарiї, Драгоманов усе-таки виклав кілька своïх мiркувань: «Досвiд Украïни вчить, що потрiбно 1) однаково не вірити
сильнiшим державам-сусiдам: для Украïни колись-то Польщі,
Московiï і Турко-Татарiï, зараз для Вас: Росiї, Австрiї і Туреччині, й що треба головним чином пiклуватися про збiльшення
своïх сил – освiти, багатства, кращих установ; 2) що не треба
віддавати перевагу зовнiшнiй полiтицi, хоча б вона й мала високу мету – нацiональну єднiсть, перед внутрiшньою, тобто облаштуванням уже звiльнених земель; 3) що треба піклуватися
особливо про те, щоб народні маси на цих останнiх землях були
задоволені своïм становищем, особливо економiчним, і не переносили своïх надiй на далекого царя-благодiйника, якого схильнi iдеалiзувати цi маси» [34, с.  1]. М.  Драгоманов пiдкреслив,
що «такi поради потрiбно було давати рокiв десять тому назад»,
і що все це вiн «говорив багатьом болгарам ще у Вiднi у 1875 р.»
[34, с. 2]. Зауважуючи, що не знає особливостей Болгарiї, уче-
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ний усе ж таки виклав своє бачення сучасної полiтичної ситуацiï в країні [34, с. 2–3].
У п’ятому листi (від 14.11.1887) Д. Рiзов попросив дати рекомендації щодо літератури з ряду предметів. Учений запропонував
розглядати його поради як приблизно те, що він читав би сам,
якби був на місці Д. Рiзова і «як початок розмови» [35, с. 1], а заголовки книг «пише приблизно, але книги називає тільки ті, які
читав сам і які точно існують» [35, с. 2]. Рекомендуючи розпочати
із загального курсу історiï цивiлiзацiï, М. Драгоманов дав поширений список авторів з історiï релігій, політичної історiï, історiï французької революції, історiï робітничого руху, доповнивши своїм коментарем та порадами. У шостому листi (від 02.02.1888) учений
знову дав рекомендації, яких авторів читати із фiлософії, загальної історiï, польської, української та росiйської історiï, з фiлософії
історiï, історiï цивiлiзацiï [25, с. 1–2]. Щодо Болгарiï зауважив, що
знає мало про країну, «читаючи тiльки депешi “Times”, кореспонденцiï в “Le Temps” та “Свободу”» [25, с. 2], але позитивно оцінив
закони, прийняті Народними зборами [25, с. 2].
У сьомому листi (від 29.04.1888) М. Драгоманов подякував за
iнформацiю про Болгарiю, пiдкресливши, що в нiй «знайшов чимало фактичних даних про сучасне становище Болгарiї» [36, с. 1].
На його думку, «сучасний уряд Болгарiї (мiнiстерство і народнi
збори) прийняли кiлька заходів загальнокорисних, а не тiльки
партiйних» [36, с. 1]. Вiн висловився за те, щоб опозицiя теж пропонувала програму заходів щодо управлiння державою [36, с. 1],
виклав своє бачення розвитку стосункiв мiж Болгарiєю та Росiєю
[36, с. 2–3]. Учений подав додатковi рекомендацiï щодо книг, а на
прохання порадити книги для складання політичної програми
болгарської радикальної партіï відповів: «Потрiбно перш за все
знати Болгарiю – а для цього i книг немає. Можливо, прочитайте
англійську «“The Radical program” (з передмовою Chamberlain’a),
але не для того щоб звiдти брати щось, а для того, щоб бачити
як англiйцi складають не абстрактнi програми на 250–300 рокiв
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вперед, а як намiчають найближчi мiри, якi можуть бути здiйснені протягом певного парламентарного перiоду (5–6 рокiв), пiсля
чого можна намітити iншi – на наступний перiод і т. д. Французи
поступають зовсiм по-iншиму – і тому у них програми пишуться
або зовсім на вiтер, або для того, щоб їх забути пiсля виборiв»
[36, с.  4]. Перебуваючи у вимушеній еміграції в Одесі, Д.  Рiзов
написав книгу, присвячену болгарській молоді, – «Разлагающа се
и възраждающа се България», видану в Софії 1894 року, у якiй
підкреслив, зокрема, що «був і буде ворогом довгих і широких
програм» і саме тому «часто надавав перевагу лаконічним англійським політичним програмам, аніж багатослівним французьким»
[37, с.  101]. Отже, болгарський політик прислухався до порад і
зарекомендував себе добросовісним учнем. У своїй книзі вiн охарактеризував М. Драгоманова як «вiдомого своєю чеснiстю нашого професора і росiйського публiциста» [37, с. 56].
В останньому листi (від 23.05.1888) М.  Драгоманов повідомив про вiзит доктора Юр’єва [20, с. 2; 31; 67]. Учений прочитав
К. Юр’єву витримки з листа Д. Рiзова і ще одного болгарина, який
належав до правлячої партії, та свої відповіді їм. К. Юр’єв попросив дати їх для друку, але М. Драгоманов відмовився, заявивши,
що «не вважає себе достатньо компетентним для публічного обговорення справ» [20, с. 2]. Учений запевнив Д. Рiзова, що Юр’єв
пообiцяв нiкому не розповідати про їхнє листування [20, с. 2], яке
припинилося влiтку 1888 року із-за арешту Д. Рiзова, засудженого
за його антиурядову газету «Хрісто Ботев». Пiсля першого арешту
Д.  Рiзов змiнив своє ставлення до диктатури Стамболова і Фердiнанда, однак був повторно затриманий 1890 року у справi майора Панiци і висланий з Болгаріï.
За П. Атанасовим І. Шишманов планував висвітити тему про
стосунки М. Драгоманова і З. Стоянова [11, с. 64] – вiдомого болгарського письменника, публiциста та громадського дiяча, який
знав багатьох украïнських і росiйських революційних емiгрантiв
у Болгарiї і вiд них знав про дiяльнiсть украïнського вченого і
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полiтика в Женевi. Про початок їхнього спілкування у 1885 році
М.  Драгоманов занотував у щоденнику: «Ще до Пловдівського
переворота вiн мені за рекомендацією Юр’єва повідомив варiант
турецькоï і болгарськоï казки про найкращий сон» [21, с. 7 гр.].
Аналiзуючи стосунки М.  Драгоманова і З.  Стоянова, П.  Атанасов виявив спiльнiсть поглядiв обох із деяких питань: З. Стоянов
частково подiляв позицiю М.  Драгоманова щодо Росiї в серединi
80‑х рокiв ХІХ ст.; обидва були однодумцями щодо питання вiльної загальнослов’янськоï і балканськоï федерацiї. М.  Драгоманов
прихильно поставився до програми газети З.  Стоянова та запрошення до спiвпрацi в нiй. У листопадi 1886 року газета «Свобода»
надрукувала статтю М.  Драгоманова «Чистата работа иска чисти
средства». Лiдiя повiдомила І.  Шишманову: «У “Свободi” Стоянова друкують статтю батька, надруковану десять рокiв тому в однiй росiйськiй газетi, яку iз-за цього конфiскували» [38, л. 25 гр.].
М. Драгоманов запропонував З. Стоянову статтю «Kosaken», але він
ïï не надрукував [11, с.  56]. П.  Атанасов вказав і на розбiжностi
в поглядах двох полiтичних дiячiв: М. Драгоманов не подiляв австрофiльських настроïв З. Стоянова та пасквiльного тону до всього
росiйського в його газетi. З. Стоянов рiзко виступав проти дiяльностi болгарських соцiалiстів на чолi з Д. Благоєвим та дiяльностi
росiйських емiгрантiв у Болгарiї, якi, вважав, займалися шпигунством на користь царськоï Росiї. У 1887 році вiн опублiкував статтю
«Нихилистите в България», де вказав iмена деяких емiгрантiв [11,
с. 55–56]. М. Драгоманов перервав листування, але газету продовжив передплачувати, а З. Стоянов продовжив друкувати матерiали про боротьбу українського народу за свою незалежнiсть. У серпні 1889 року (№ 295, 26.08.1889) З. Стоянов повiдомив про приïзд
М.  Драгоманова. Про неточності в повiдомленнi вчений згадав у
своєму щоденнику і залишив місце, щоб його переписати, але з
невідомих причин не зробив цього [21, л. 13 гр.].
У Софіï М.  Драгоманов і З.  Стоянов зустрілися 6 вересня
1889 року, коли після виборів ректора Вищоï школи вчений вий-
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шов з Мiнiстерства народноï просвiти разом зі своïми колегами
Н.  Добревим та І.  Георговим і, проходячи повз редакцію газети
«Свобода» на вулицi Царгородськiй, зауважив, що йому необхiдно побачити З. Стоянова й попередити, щоб висилав газету не в
Женеву, а в Софiю. Н. Добрев показав М. Драгоманову будинок
З. Стоянова, а коли порiвнялися з будинком, то Н. Добрев і І. Георгов вказали й на самого З. Стоянова. Наступного дня він вирушав
до Парижа й Лондона, а на зворотному шляху планував заïхати
до Риму, тому розмова точилася навколо Парижа й Лондона. На
прощання З. Стоянов порадив ученому побувати в Пловдiвi [21,
л. 7 гр.]. Знайомство М. Драгоманова і З. Стоянова не отримало
подальшого розвитку iз-за раптовоï смертi останнього в Парижi.
Похорони З.  Стоянова були органiзовані на державному рiвнi,
тому на панахиду в соборi запросили і викладачів Вищоï школи.
М. Драгоманов описав панахиду у своєму щоденнику [21, л. 13].
Завдяки авторитету в європейських наукових колах Британська іноземна асоціація в Лондоні запросила вченого стати її почесним членом [39]. М.  Драгоманов заплатив пожиттєвий внесок, його занесли до Реєстру асоціації, а Рада асоціації звернулася
з проханням (лист вiд 14.04.1891) стати почесним представником асоціаціï в Болгаріï [40].

2.2. Болгарськi зв’язки М. Драгоманова у Швейцарії

У вітальному листі до М. Павлика з нагоди 30‑річчя літературно-наукової діяльності М.  Драгоманова (від 26.03/07.04.1895)
професор Женевського університету Моріц Шіфф дав влучну
характеристику українському вченому, підкресливши, що «соціально, він мав дуже благодатний і втихомиряючий уплив на
всіх, хто тут сходився з ним, на многих польських, російських,
руминських, болгарських студентів, і навіть на таких із них, що
не ділили єго поглядів і переконань і належали до дальшого кру-

www.etnolog.org.ua
Розділ 2. Передумови переїзду українського вченого Михайла Драгоманова до Болгарії

67

IM

FE

га знакомих, і єго відхід [від’їзд у Болгарію.  – А.  Я.] полишив
між тутешньою академічною молодіжю справжню прогалину,
що ледви коли й може бути заповнена» [41, с. 267]. Французький дослідник Леон Ламуш зауважив теж, що М. Драгоманов у
Женевi «жваво цiкавився студентами, особливо слов’янського
походження. Вiн їх приймав охоче у себе вдома і його розмови,
його поради мали глибокий вплив на деяких з них. Таким був
випадок, зокрема, з майбутнiм професором Софiйського унiверситету і міністром освіти Іваном Шишмановим» [42, с. 6]. У своїх спогадах про женевський перiод М.  Драгоманова А.  Баулер
(Гольштейн) зауважила, «що в цей час в Женеву приїжджало
багато болгар-студентів, і майже всі вони познайомились з Драгомановим, постійно у нього бували і дуже цінували його розум,
його ідеї і просто його як дивовижну і хорошу людину. На цю
болгарську молодь Драгоманов мав дуже великий вплив» [43,
с.  106]. За даними, зібраними П.  Атанасовим, з ним були знайомі болгарські студенти Нiкола Добрев, Іван Георгов, Моско
Москов, Нiкола Габровський, Іван Д. Шишманов, Калiнков, Іванчев, Г. Н. Юруков, І. П. Любенов [11, с. 60].
Нікола Добрев належить до числа перших болгарських студентів, з якими вчений познайомився в Женеві. Студент-хiмiк, Н. Добрев давав приватнi уроки його доньцi Лiдiï і був близько знайомий з родиною Драгоманова. У 1883 році Н. Добрев закiнчив
Єнський унiверситет, у 1885 році – Женевський, де захистився
в галузi фiзичних наук. У 1886–1891 роках працював учителем
Першої софiйської чоловічої гiмназiï, з жовтня 1889 року – позаштатний викладач неорганiчної хiмiï у Вищiй школi [44, с. 84].
Завдяки рекомендацiям Н.  Добрева наприкiнцi лютого
1886 року М. Драгоманов познайомився з його друзями – студентами Женевського унiверситету Іваном Шишмановим і Іваном
А. Георговим. І. А. Георгов вивчав фiлософiю у Єнському унiверситетi в 1883–1888 роках. Пiсля того, як прослухав лекцiï на філологічному факультеті в Женевському унiверситетi у 1885/1886 ро-
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ках, І.  Георгов у лютому 1888 року склав докторат із фiлософiï,
математики і санскриту [45, с. 20–21]. У Женевi І. Георгов часто
бачився і спілкувався з М. Драгомановим, обговорював з ним ситуацiю в Болгарiï, цiкавився думками досвiченого вченого і полiтика щодо слов’янського питання. У 1888 році М. Драгоманов передав І. Георгову для публiкацiï в Болгарiï свою статтю «Kosaken»,
надруковану в Лейпцігу 1886 року. За М.  Арнаудовим, завдяки
своїй широкiй освiченостi І.  Георгов був особливо добре пiдготовлений для розробки питань із фiлософiï, педагогiки й філологiï [44, с. 57]. У 1888–1892 роках І. Георгов працював учителем
Першої софiйської чоловічої гiмназiï і одночасно, з першого жовтня 1888 року, – позаштатним викладачем Вищоï школи; у 1892–
1895 роках – штатний викладач, з 1895 року – штатний професор
iсторiï фiлософiï [45, с.  20–21]. І.  Георгов – засновник кафедри
історії філософії та eтики в Софiйському унiверситетi [46].
У серединi 1880‑х рокiв М.  Драгоманов познайомився зі студентом-фiлологом М.  Московим, який робив перші поетичні
спроби. М. Драгоманов порадив йому читати й перекладати твори Т. Шевченка. М. Драгоманов писав Д. Рiзову саме про нього,
що він пообiцяв зробити вiршований переклад «Послання до
Шафарика» Т. Шевченка [31, с. 7]. М. Москов перекладав і iншi
твори Шевченка, якi мали вагомий вплив на його поетичну творчiсть. П. Атанасов пов’язує появу в 1887 році лiричних і сатиричних творiв М. Москова, Ц. Гінчева та iнших болгарських поетiв на
сторiнках газети З. Стоянова «Свобода» саме з порадами М. Драгоманова. Згадувані поети використовували вiршований розмiр
Шевченкових творiв [11, с. 65].
У другiй половинi 1880‑х рокiв М. Драгоманов познайомився зі студентом-правознавцем Н.  Габровським. Про нього часто
згадувала Л. Драгоманова в листах до І. Шишманова: «<…> Габровський, Іванчев і я не знаю, хто ще, покинули Болгарське
товариство» (від 07.12.1886) [38, л. 25 гр.]; «Лист Габровського
дуже цiкавий. Вiн пише багато про “родинний уклад” в Болгарiï і
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говорить, що новi iдеï вводяться повсюду. Вiн засуджує Стоянова
і Петкова, але вiрить у швидкий прогрес краïни в усьому» (від
30.06.1888) [10, л. 66]. Лiдiя побажала, щоб Габровський став її
шафером [47, л. 21 гр.].
Нікола Габровський був частим гостем у родинi Драгоманових у Женевi. Людмила Драгоманова в листі до Лiдiï та Івана
Шишманових вiд 27/15 липня 1889 року повідомляла: «Габровський приїхав з виставки в Ж.[еневі] перед від’їздом Тата...
[ідеться про від’ïзд М. Драгоманова на конгрес фольклористів у
Париж. – А. Я.]. Прийшов Габровський, ми пообідали, він сидить
і читає “Вольное Слово”, а я продовжую писати вам. – Завтра він
виїжджає» [48, л.  64]. За П.  Атанасовим, Н.  Габровський пiсля
навчання в Женевi учителював у Болгарiï, продовжив листуватися з М. Драгомановим і одержувати деякi видання росiйських
революцiйних емiгрантiв у Швейцарiï, зокрема, і газету «Свободная Россия» [9, с. 145].
М. Драгоманов познайомився з Іваном Шишмановим у Женеві
наприкінці лютого 1886 року, коли І. Шишманов і І. Георгов приїхали на навчання в Женевський університет. На прохання Н. Добрева, який залишився в Болгарії, вони відвідали українського
вченого і передали вітання від нього.
Іван Шишманов познайомився з Лідією Драгомановою. В університеті вони слухали разом лекції з літератури й філософії. Знайомство переросло в кохання і 14 червня 1886 року вони заручилися. 28 грудня 1888 року Лідія та Іван обвінчалися в Софії у
церкві «Крал Стефан» (сучасна «Света Неделя»).
У «Споминах про Михайла Драгоманова» Лідія розповіла, що
на початку знайомства зі своїм майбутнім чоловіком вони невеличкими компаніями влаштовували «чудові мандрівки по околицях Женеви, дуже часто під батьковим проводом». Лідія описала екскурсію до дольмена, яку вважала знаковою в особистому
житті: «Це був друїдський пам’ятник у Савої, коло Бонвiль. <…>
Батько на початку сказав нам цілий виклад про такі пам’ятни-
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ки, а потім примусив протанцювати якийсь фантастичний танок,
цебто “друїдіальний”, котрий він сам вів навколо дольмена, співаючи: “Ой не рости, кропе, ой не рости, кропе, та високо, та
на березі!” Під проводом батька ми, таким чином, протанцювали
хоровод у честь весни й фольклору.
Пізніше я часто казала батькові, що він там, коло дольмена,
щось наворожив: коли я вийшла заміж за Шишманова, то спричинився до того батько та його весняні співи коло дольмена»
[49, с. 306].
Отже, молоді люди прослухали «виклад» М. Драгоманова, який
складався з двох частин – теоретичної і практичної. Практичну
частину, тобто танок, учений супроводжував власним виконанням украïнської народної пісні. Поза сумнівом, що такий блискучий виклад заворожив не тільки Лідію, але і решту молодих людей, серед яких був і Іван Шишманов.
У листі вiд 23.05.1887 року Шишманов розповів Лідії, з якими
емоціями вони йшли на першу зустріч із такою видатною людиною, як Михайло Драгоманов. Добрев стiльки всього розповiв їм
про Драгоманова, що Шишманов був зачарований уже його iменем [50, л. 172]. У листi до М. Арнаудова І. Шишманов детально
описав знайомство з украïнським ученим, його бiблiотекою, як
завдяки йому засвоїв технiку наукового дослiдження, висловив
захоплення його талантом як учителя [51, с. 16–18].
Загальноприйнята констатація, що на початку творчої дiяльностi І. Шишманова його науковi погляди в галузi фольклору та
етнографії формувалися пiд впливом М. Драгоманова, підтверджується вивченими архівними документами у фонді проф. І. Шишманова в НА БАН. М. Драгоманов впливав на І. Шишманова через
особисте спілкування, науковi працi, з якими рекомендував ознайомитися, бiблiотеку українського вченого, доручення – зробити копiї текстiв або знайти деякі книги з фольклористики в
Лейпцiзькiй бiблiотецi. У своєму щоденнику 11 травня 1886 року
І. Шишманов зробив запис: «Драгоманов менi говорив ще щось
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про колядки. Драгоманов менi дав один том малоруських iсторичних пiсень i свiй збiрник народних переказiв» [52, с. 28]. Цей
запис – доказ того, що ще в студентські роки І. Шишманов почав
знайомитися з українською народною творчiстю, а наставником
у його студiях був М. Драгоманов.
Навчаючись у Женевi, І. Шишманов мав нагоду працювати в
бiблiотецi М. Драгоманова. До його послуг було багате зiбрання
фольклорної лiтератури – книги і журнали українською, росiйською, англiйською, французькою, iталiйською мовами. М. Драгоманов настiйливо йому рекомендував ознайомитися зі студiями
О. Веселовського [53, с. 325–328].
Після повернення до Лейпцiга І. Шишманов продовжив спiлкування з українським ученим у листах. М.  Драгоманов не
одноразово звертався до нього з проханням зробити копiї деяких текстiв або пошукати в Лейпцiзькiй бiблiотецi авторiв,
яких немає в Женевi [54]. Імовiрно, Шишманов не автоматично
переписував тексти, а переосмислював їх, тому що в одному з
листiв наприкінці 1886 року вiн написав: «Я вiдсилаю сьогоднi
твоєму татовi кiлька копiй Бумеркеша [що вiн мене просив – закреслено Шишмановим. – А.  Я.]. Я йому написав також кiлька
рядкiв <…> [які мене надихнули – закреслено Шишмановим. –
А. Я.] по фольклору і по темi» [23, л. 103 гр.].
Хронологічні рамки листування М. Драгоманова з І. Шишмановим охоплюють період з 1886-го до 1894 року. До листів треба
додати ще приписки, які часто робив М. Драгоманов у листах дружини й доньки. Листи М. Драгоманова до І. Шишманова заслуговують спеціального вивчення й осмислення. Вони широкоінформативні, як і питання, пов’язані з фольклором. Тут можна знайти
українські народні прислів’я (напр.: «Хто везе, того і поганяють»
[22, л. 8], список фольклористів і адреси, де Шишманов може їх
відкрити в Парижі [22, л.  16], болгарські казки з коментарями
них та проханням до Шишманова допомогти [22, л.  21] і т.  ін.
З листів видно, що ставлення Шишманова до фольклору на почат-
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ку викликало й таку реакцію Драгоманова: «Ви з таким гумором
менi представили фольклори, що я боюсь Вас і просити про довiдку, хоча вона менi й потрiбна» [22, л. 12].
У фонді І.  Шишманова зберігається дев’ять листів до М.  Драгоманова, тому що часто в листах до Лiдiї він робив нотатки і
для Драгоманова. Наприкінці 1886 року І. Шишманов, описуючи
свою кiмнату в Лейпцiгу, повiдомив Лiдiї, що в нього на письмовому столi, крiм її та фотографій їхнiх мам, лежать лише книжки
і що вiн вiдвiв спецiальне мiсце для брошур Лiдиного тата [55,
л. 100]. У квiтнi 1887 року вiн запитав Лiдiю, коли отримає фотографію і останню статтю тата [50, л. 134 гр.]. Шишманов уважно слiдкував за новими публiкацiями Драгоманова і популяризував їх серед болгарських [56, л. 79] та українських студентiв [56,
л. 111 гр.]. І. Шишманов говорив про вченого і з унiверситетськими викладачами. У листi вiд 14.11.1886 року І. Шишманов розповів Лiдiї, що вiн вiдрекомендувався професору Лескiну: «Вiн мене
дуже добре прийняв й дуже шкодував, що твiй тато вимушений
працювати далеко вiд своєї батькiвщини, де вiн мiг би краще використовувати свої глибокi знання з малоруської усної лiтератури. Вiн заслужив багато похвал щодо точностi своїх дослiджень,
критичного розуму і т. i. Моє серце стрибало вiд радостi, слухаючи цi такi справедливi слова» [55, л. 38]. Шишманов розповів про
розмову з проф. Пешем, який дуже хотiв би побачитися з Драгомановим, хотiв би дiзнатися «як він проводить свій час в Женевi,
що вiн робить, чим займається». «Ми розмовляли, – пише далi
Шишманов, переходячи вiд фольклору до проекту слов’янської
книгарнi. <…> Пеш додав, що твій тато йому краще порадив би
як треба почати цю справу, бо вiн використав усi засоби. Можливо тато знає iншi, ефективнiшi засоби» [56, л. 112].
Прищепити любов до українського фольклору І.  Шишманову допомогала Лiдiя та родина Драгоманових у цілому. Вiтальня
Драгоманових у Женевi була прикрашена в українському стилi.
У фонді І. Шишманова зберігається рамка (для фотографій), ви-
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шита Лiдiєю в подарунок Шишманову до Нового 1887 року [57,
л. 1]. Разом з рамкою Лiдiя вислала Івану поштову картку, повідомляючи, що вона вишила рамку власноруч на «звичайній паперовій канві» [35 л. 18]. На цій же картці Драгоманов написав
Шишманову кілька новорічних вітальних слів. Останній висловлював своє захоплення Лiдиним подарунком у кiлькох листах
(від 02.01.1887, німецькою мовою, та від 05.01.1887, французькою) [50, л. 8; л. 17–18], але ще бiльшi емоції викликав вишитий
рушник, подарований Лiдiєю на початку 1887 року: «Нарештi,
нарештi, я отримав твiй шедевр [тут і далі пiдкреслено Шишмановим.  – А.  Я.]. Як тобi вiддячити? Я просто у захватi… А якби
ти знала, з яким нетерпiнням я його чекав, цього прекрасного
рушника! [рушник, який українськi дiвчата дарували нареченим
у день заручин. – А. Я.]» [50, л. 34]. Після одруження Лiдiя вишивала чоловікові нічні сорочки [58, л.  9]. Сестри Лесі Українки,
дізнавшись, що Лiдiя та Іван одружуються, вишили їм весільні
рушники. Ольга Драгоманова-Косач, сестра Михайла Драгоманова, написала Лiдiї, що її двоюрідні сестри «затiяли для тебе два
рушники за нашим звичаєм. Хоча у тебе і є рушники, напевне й
вишитих кiлька, але тут вiрно, що таких не буде, як наші. Неприємного повторення орнаментiв не вийде. Втiм, не в композиції
і не в роботі справа, а в “щирости”» [59, л.  23]. Хоча на перше
місце Ольга Косач поставила щирість намірів, заслуговує уваги і
її запевнення, що мотиви рушників не повторюватимуться. У подарунок молодим О. Косач вислала вишиту скатертину. М. Драгоманов особисто повідомив це Лiдiї та Івану [58, л. 9].
Коли Лiдiя і Іван облаштували своє сімейне помешкання в Софії,
І. Шишманов написав Драгомановим у Женеву: «Менi в тисячу разiв
краще вдома в нашiй чудовiй кiмнатi, де все так гарно прибрано.
Це коробочка, наповнена книжками, гарненькими малоруськими
скатертинами, витончено вишитими – це просто чарівно» [60, л. 7].
У 1888 році М.  Драгоманов отримав у подарунок різбяну дерев’яну тарілку з iнкрустацiєю для хлiба. Лiдiя, описуючи Івану
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«справжнiй шедевр», пояснила, що це народний промисел в українських Карпатах й що такi вироби виробляють звичайнi селяни.
М. Драгоманов неймовiрно зрадiв такому подарунку і, розглядаючи його, сказав: «Шкода, що Шишманову не можна показати» [47,
л. 13]. Лiдiя прокоментувала батьковi слова як знак того, що вiн
вважав Шишманова членом родини.
Переконуючи М.  Драгоманова у 1889 році прийняти пропозицію обійняти посаду професора у Вищій школі в Софії,
І.  Шишманов закінчив лист українським прислів’ям: «Чорт не
такий страшний, як його малюють» [61, л. 12], мабуть, почутим
від самого М. Драгоманова.
Розглянутi факти вказують на деякі шляхи, якими І. Шишманов
йшов до сприйняття фольклору взагалі і українського, зокрема, як
вони впливали на формування його фольклорно-етнографiчних
поглядiв. Академiк М. Арнаудов – учень І. Шишманова, був категоричним: «…становлення Шишманова як фольклориста вiдбувалося пiд сильним впливом великого українського вченого…» [53,
с.  376]. І.  Шишманов сам визнавав у листі до М.  Арнаудова вiд
14.08.1925 року, що М. Драгоманов почав впливати на нього, коли
вiн вивчав фiлософiю в Женевi, потiм навчався в Лейпцiгу, схиляючи його до студiй з демопсихологiї, етнографiї та літературної
історії. У статті про І. Шишманова М. Арнаудов підсумував: «Драгоманов і Вундт – з одного боку, Міладіновці і народна болгарська
пісня – з другого, були першими його вчителями і натхненниками
при всiй широтi і самостiйностi занять мiж 1879 і 1889 рр.» [62,
с. 173]. М. Арнаудов вважав М. Драгоманова одним iз засновникiв
порiвняльних фольклорних студiй у Болгарії [53, с. 69].
У 1889 році І. Шишманов опублiкував свою першу наукову студію «Значението и задачата на нашата етнография», яка стала не
лише своєрiдною програмою для майбутнiх поколiнь болгарських
учених, але й поставила болгарську етнографію на наукову основу. Самого ж ученого справедливо вважають одним iз фундаторiв
болгарської етнографії. М. Драгоманов позитивно поставився до
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працi І.Шишманова, яку, за словами самого вченого-початкiвця,
вiн «написав незалежно і далеко вiд нього [Драгоманова. – А. Я.],
користуючись тiльки матерiалами, зiбраними в його бiблiотецi
та бiблiотеках Лескiна і Вомера» [11, с. 62]. У цiй працi Шишманов продемонстрував глибоку ерудицiю і компетентнiсть у галузi
українського фольклору. Вiдзначаючи, наприклад, важливiсть
збирання зразкiв костюмiв, рушникiв, писанок тощо, вiн посилається на роботу Ольги Косач «Украинский народный орнамент.
Образцы вышивок, тканей и писанок» (1879), пiдкреслюючи, що
це одна з кращих тогочасних робiт [63, с. 444]. Шишманов звернув увагу, що в передмовi Ольга Косач, завдяки порiвнянням, визначила рiзницю мiж пiвденнослов’янським, росiйським та українським стилем [63, с. 445].
Георгі Дiмов справедливо зауважував, що навряд чи в студентськi роки І. Шишманов чiтко усвiдомлював значення фольклору і завдання, які ставить перед собою фольклористика [64,
с. 63]. Однак його зближення з таким вiдомим фольклористом,
як М. Драгоманов, студії О. Веселовського та iншi фольклористичні працi, засвоєння порiвняльно-iсторичного методу при вивченнi фольклорних явищ сприяли становленню І. Шишманова
як фольклориста, який поставив болгарську етнографiю на наукову основу i вважається одним з її фундаторiв. Початок знайомства І. Шишманова з М. Драгомановим характеризується важливими оцінками, що їх дав йому український учений і які мали
вирішальне значення для його майбутньої наукової кар’єри.
У своїх спогадах Лiдiя цитує враження батька від першої зустрічі
з І. Шишмановим і І. Георговим у Женеві 1886 року: «Це надзвичайно культурні і освічені люди» [65, с. 12]. Ці слова М. Драгоманова можна розглядати як першу оцінку І. Шишманова, яка,
як висловилася Лiдiя, «можливо вирішила всю мою долю» [65,
с. 12]. Роком пізніше, у листі до М. Павлика від 14.08.1887 року
Драгоманов писав про Шишманова: «Хлопцю 24 роки; досить
добрий і розумний; дуже працелюбний, – так що з нього може

www.etnolog.org.ua

76

Антоніна Якімова. БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

IM

FE

вийти порядний вчений» [24, с. 192]. Друга оцінка М. Драгоманова, яка не тільки доповнює першу, але й характеризує вченого
як талановитого педагога, що зумів побачити в болгарському
студентові перспективного вченого.
М. Арнаудов звернув увагу на нотатку, зроблену І. Шишмановим олівцем під датою його першої статті «Значението и задачата
на нашата етнография» – 22 червня 1889 р.: «Мій день народження (26 років).» [66, с.  167]. За спогадами Лiдії, після ознайомлення з працею І. Шишманова, М. Драгоманов дав третю оцінку:
«Праця твого чоловiка – дуже зрiла і солiдна робота для такого
молодого вченого» [65, с. 15]. Лiдія вiдзначала, що ця оцiнка дуже
зблизила обох: «Вiдтодi й до кiнця життя мого батька стосунки
мiж ним і зятем ставали все ближчими й ближчими. Можна сказати, що Шишманов був справжнiм сином Драгоманова. Багато,
дуже багато годин мiй чоловiк проводив бiля лiжка мого хворого батька, у взаємному порозумiннi як учитель і учень. Для мене
була великим щастям та любов і повага, яку вони виказували
один до одного» [56, с. 15].
Таким чином, протягом трьох рокiв М.  Драгоманов дав
І.  Шишманову три важливi оцiнки. Перша оцiнка вплинула на
життєвий вибiр його доньки Лiдiї – вона одружилася з І. Шишмановим і вiн став членом родини Драгоманових. Друга оцiнка охарактеризувала Драгоманова як досвiченого й мудрого вченого,
наділеного даром розпiзнавати молодi таланти, і який помiтив
необхiднi для цього якостi у І. Шишманова. Поза сумнiвом, третя
оцiнка найважливiша для самого І. Шишманова, адже М. Драгоманов констатував його становлення як молодого талановитого
вченого. П. Атанасов слушно зауважив: «Драгоманов був одним з
перших iноземних професорiв, який правильно оцiнив здiбностi
молодого Шишманова і скерував його на дослiдження в областi
фольклору і етнографiï» [9, с. 145].
Знайомство І.  Шишманова з добре знаним у Європі українським ученим-фольклористом М.  Драгомановим, спілкування з
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ним, студiї в його бiблiотецi, його поради щодо вибору книг для
читання, засвоєння порiвняльно-iсторичного методу в процесi дослiджень явищ фольклору, знайомство з багатьма схiднослов’янськими та захiдними фольклористами завдяки Драгоманову, позитивно вплинуло на формування фольклорних і етнографiчних поглядiв молодого І. Шишманова на початку його наукової дiяльностi.
Аналiзуючи три оцiночнi характеристики М. Драгоманова можна з
упевненiстю сказати, що вони розкривають сутнiсть вiдомого болгарського вченого – iнтелiгентнiсть, працелюбність, талант.

2.3. М. Драгоманов і болгарська преса

IM

Знайомство М. Драгоманова з болгарською перiодичною пресою відбулося задовго до його приїзду в Софію. Газету «Независимост», наприклад, ученому присилали її видавці З. Стоянов і Д. Рiзов. Перший номер газети «Независимост» Д. Рiзов вислав М. Драгоманову в лютому 1886 року і той дав позитивну оцінку: «Ваша
програма є саме такою, яку потрiбно було б порекомендувати
усiм слов’янам: у вашому автономiзмi і федералiзмi мiститься той
розумний панславiзм, який слугував би iнтересам усiх слов’ян, не
лякаючи iнших народiв» [29, с. 1].
Газету «Независимост», яка мала революційну спрямованість,
у 1873–1874 роках редагував Любен Каравелов. У ній активно
виступав поет-революціонер Хрісто Ботев. У 1880–1883 роках
газету редагував Петко Славейков і вона була пов’язана з ліберальною партією. З 1886 року газета почала виходити під редакцією З. Стоянова, Д. Петкова і Д. Рiзова.
У 1886 році З.  Стоянов став редактором газети «Свобода» –
органу народноліберальної партії, фінансованої і керованої
Ст. Стамболовим, відомим болгарським державником, революціонером, політиком, поетом і журналістом, прем’єр-мiністром
Болгарiї у 1887–1894 роках.
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У листi до Д.  Рiзова від 2 лютого 1888 року М.  Драгоманов
писав, що про Болгарiю дізнається з газет «Times», «Le Temps»
та «Свобода» [25, с. 2]. Схвально поставившись до законів, прийнятих Народними зборами Болгарiï, учений зауважив: «Тiльки
закон про пресу дуже противний, але можливо вiн буде кращим,
нiж беззаконня, яке було останнiм часом. А головна хвороба
болгарської преси – суб’єктивно-пасквiльний характер може
змiнитися тільки, коли в країнi буде бiльше освiчених людей,
якi будуть ставити питання глибше, нiж особиста полемiка. Здається, вже тепер таких людей збiльшується в Болгарiï, а разом з
тим з’являється і незадоволення проти суб’єктивних і пасквiльних газет» [25, с. 2–3].
З листа І. Шишманова (без дати, ймовірно, це кінець листопада 1888 року – початок грудня 1888-го) видно, що український
учений позитивно поставився до журналу «Периодическо Списание»: «Достатньо Вам сказати, що директор бібліотеки той самий редактор «Периодического Списания» (до речi, Ваше добре
слово про цей журнал робить фурор в Софії. Передали його вже
кільком і багато хто зараз знає, чому наше “Период. Списание”
називається саме періодичним)» [61, л. 5–7]. Завдяки ентузiазму й зусиллям невеличкої групи вчених, серед яких М. Дрінов,
В. Друмев, В. Стоянов та інші, та з допомогою болгарських емігрантів з Румунiї і України, у 1869 році «були закладені основи
першої болгарської наукової установи – Болгарського лiтературного товариства в м. Браїла» [67, с. VІІ]. У 1881 році Болгарське
лiтературне товариство перебралося в Софію, а з 1911 року було
перейменовано в Болгарську академiю наук [67, с. VІІІ]. Товариство видавало друкований орган – «Периодическо списание на
Българското книжовно дружество», про яке згадував І. Шишманов у листі до М. Драгоманова. Засновником бiблiотеки Болгарського лiтературного товариства був Васiл Стоянов – лiтератор,
громадський діяч, учитель і публіцист. В.  Стоянов редагував
«Периодическо списание» в Браїлi (1870–1872) і в Софiї (1882–
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1884, 1887–1898), перейменований у 1911 році в «Журнал БАН».
У 1884–1894 роках В. Стоянов був директором Народної бiблiотеки з музеєм у Софiї [68, с. 676].
Працюючи в Софіï, М. Драгоманов продовжував уважно слiдкувати за болгарською пресою. Обговорюючи з М.  Павликом
наповнення і зміст журналу «Народ», у листі від 02.04.1891 року
М. Драгоманов зауважив про болгарські журнали: «Правда й софійські редактори не вибирають, а набивають свої журнали чим
доведеться, – так тут ніхто не винен, окрім їх необразованности
й недбалости» [18, с. 164].
У фондi «Д‑р К. Кръстев» зберiгається лист М. Драгоманова до
К. Кристева (без дати), у якому йдеться про те, що вiн вiдiслав
коректури своєї статтi, яка друкується у журналі «Мисъл» і просить не додавати зауваження К. Кристева до його слiв про газети
й журнали в Росiї, підкреслюючи, що «умови преси і суспiльства
в Росiї і Болгарiї зовсiм несхожi» [69, л. 1]. Ймовірно, ішлося про
статтю М. Драгоманова «Земський лібералізм в Росії», опубліковану болгарською мовою 1892 року в журналі «Мисъл», заснованому в 1892 році д‑ром К. Кристевим – першим болгарським
професійним літературним критиком. Навколо журналу гуртується перша літературна група в Болгарії з однойменною назвою
«Мисъл», до якої входять Пейчо Славейков, К.  Кристев, Петко
Ю. Тодоров, Пейо Яворов. Четвірка ставить перед собою вiдповiдальне завдання – створити iдейно-естетичну програму, прiоритетним напрямком якої буде європеїзація болгарської літератури. На його сторінках болгарський читач вперше знайомиться
з такими філософами, естетами і мислителями, як Фр.  Ніцше і
А.  Шопенгауер, В.  Вундт і Й.  Фолкельт, а також такими теоретиками, як Іпполіт Тен і Ф.  Брюнетьєр. Журнал проіснував до
1907 року. Г.  Бакалов вважав це видання «буржуазним літературним журналом» [12, с. 116].
У листі від 09.05.1892 року М. Драгоманов писав М. Павлику:
«Просив ја Вас посилати Народ в Болгарію, в Татарпазарджикъ,
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Инженеру Каблукову. Тепер добавльу, що він Вам буде посилати
тамтошню газету Льча, дуже добру і де в чому культурнішчу од
Народа. Б.  л. настојте, шчоб послано було» [70, с.  32]. У листі
від 19.05.1892 року М. Драгоманов повідомив М. Павлику: «Був
оце вчора і позавчора в мене Мокр. (Каблуков теж) вкупі з редактором Л ь ч а (дуже порьадний чоловік). Обоје плачутьсьа,
шчо Народ у Татар Пазарджик не діјшов і доси. Плачусьа і ја і
соромльусь навіть не мало, бо справа шче з Паски тьагнесьа» [70,
с.  40]. Перше число науково-популярного суспiльного видання
«Льчà» вийшов 01.11.1891 року пiд редакцiєю Велчо Т.  Велчева, Гаврила Баламезова, головний редактор – Богдан Велiчков.
«Льчà» виходив двiчi на тиждень, загалом свiт побачили 24 номери. 14 лютого 1892 року вийшло перше число газети «Прогресс» – перейменованої газети «Льчà».
На початку 1893 року М.  Драгоманов пояснив М.  Павлику,
що Каблуков і Мокрієвич – одна й та сама особа, але він зараз
не в Болгарії. Про «Льчà» додав, що її вже немає, «а јесть на јејі
місце Прогрессъ, – мішанина Плеханіјі з пустоју антістамбуловськоју оппозиціјеју на звичајниј болгарський лад. До того діјшло,
шчо противльатьсьа тому, шчо б наслідник був католик, покликујучись при тому “на народні ідеали”, – то б то православје. І тут
же соціальна демократіја!» [70, с.  161]. І.  Шишманов у листі до
М.  Драгоманова від 12.08.1894 року зауважив про «Прогресс»:
«Чи знаєте Ви який volte-face зробив його [Каблукова. – А. Я.] колишній «Прогрес»? Він тепер, слава Богу, політична газета і соціялізм повісив на гвіздок» [61, л. 18–19].
Цікава історiя створення газети «Льчà». Н. Габровський, В. Велчев, Г. Баламезов працювали вчителями у м. Фiлiпополь (сучасний Пловдів). Їх звинуватили у пропагандi соцiалiзму, хоча цим
займався тiльки Н. Габровський. У сiчнi 1891 року Ст. Стамболов
їх звiльнив, що викликало бунт у гiмназiї 11 лютого 1891 року.
Ініціатора бунту і голову учнівського товариства «Напредък»
Г. Бакалова виключили із цього закладу. У 1915 році І. Шишма-
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нов залучив його до вивчення архіву М. Драгоманова. У 1930 році
Г. Бакалов опублікував свою працю, де подав фактичний матеріал
про ноту російського уряду щодо вислання деяких російських емігрантів, серед яких був і М. Драгоманов.
Пiсля звiльнення з гiмназiї В. Велчев повернувся у своє рiдне
мiсто Татар-Пазарджик, де на той час жив і працював В.  Дебогорій-Мокрієвич під прізвищем Каблуков і був відомий своєю
участю в болгарському визвольному русі. З посиланням на кореспондента «Нового времени» Є. Львова Г. Бакалов подав факт активної участі В. Дебогорія-Мокрієвича у звільненні З. Стоянова –
головного діяча воз’єднання Східної Румелії з князівством Болгарія 5 вересня 1885 року, арештованого по дорозі на Філіпополь у
переддень перевороту: «Коли арештованого З. Стоянова привели
в Татар-Пазарджик, він був “звільнений” натовпом під керівництвом інженера кондуктора Каблукова» і «вночі чи рано-вранці
5 вересня прибув таємно до Філіпополя» [12, с. 114].
Разом з В. Дебогорієм-Мокрієвичем та кількома молодими болгарами В. Велчев заснував газету «Льчà», перейменовану згодом
в «Прогресс». В. Велчев – публіцист, вивчав природничі науки в
Женевському університеті і очолював болгарське студентське товариство «Братство», яке набуло офіційного статусу в 1888 році.
За Г.  Бакаловим В.  Дебогорій-Мокрієвич був постійним
спiвробiтником газети [12, с. 120]. Найближчим спiвробiтником
газети «Льчà» був і Г.  Баламезов, вiдомий своїми фейлетонами
[71, с.  117]. У 1894 році Г.  Баламезов став редактором урядової газети «Свободно слово» в Софії. Вiн був також постiйним
спiвробiтником журналу «Мисъл» [71, с. 117]. Під своїми публікаціями Г. Баламезов ставив підпис «Ненаш».
Як вiдомо, В. Дебогорій-Мокрієвич, Н. Габровський і Г. Баламезов підтримували тісні контакти з М. Драгомановим у Софії.
У праці «Інтерес галицько-руськоï лiтератури» (1893), наводячи статистику Народноï бiблiотеки за лютий 1892 року, видрукуванiй у газетi «Свобода», М. Драгоманов назвав останню «уль-
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трапатрiотичною» [72, с. 402]. У цiй же роботi вчений дав характеристику тогочасній болгарській перiодичній пресі: «Болгари
тепер настроєнi дуже патрiотично, і ïх перiодична преса далеко
iнтереснiша, нiж галицько-українська» [72, с. 402].
Учений і політик, М. Драгоманов уважно слiдкував за розвитком болгарської преси – столичної, провінційної, рiзних полiтичних спрямувань. М. Драгоманов дав високу оцiнку програмі газети «Независимост», зауваживши, що її можна рекомендувати
усiм слов’янам. Поставившись критично до закону про болгарську пресу, учений назвав її головну проблему, але висловився
позитивно щодо перспектив її розвитку в майбутньому. Порiвнюючи болгарську пресу з українською і росiйською, М. Драгоманов звернув увагу на існуючі вiдмiнностi та вiдзначив її патрiотичну спрямованiсть. У змiстовному плані М.  Драгоманов
вважав болгарську пресу значно цікавiшою, нiж галицько-українську, але додавав, що не завжди наповнення болгарських журналів витримувало критику.
М.  Драгоманов спілкувався не тільки з представниками болгарської преси. У Софiї до 1891 року жив і працював українець
Ярослав Романчук (Драган) – кореспондент львівської газети
«Діло», де вів рубрику «Письма з Болгарiї» [73, с. 25]. Я. Романчуку належить авторство таких статей, як «Рух науковий в Болгарії»,
«Русини і болгари», «О давніших і новіших російсько-болгарських
відносинах», «Українські колонії в Болгарії», «Про болгарську періодичну пресу» [74, с.  374]. У М.  Драгоманова склалися дружні стосунки з Я.  Романчуком, про що він сам писав у листах до
М. Павлика: «<...> бо шче вчора стрів “Драгана” (корреспондента
“Дела”) котриj мені даjе иноді читати “Дело”. …Сьогодні посилав
до Драгана за N‑ром “Дела”, але дівчина јого не знајшла: повіјавсь
певно на процес Паніци» (лист від 17/29.05.1890) [18, с. 43].
З працями М. Драгоманова болгарські читачі ознайомилися
задовго до його приїзду в Болгарію. «Чистое дело требует чистых
рук» – перша стаття М.  Драгоманова, надрукована в листопадi
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1886 року на сторiнках газети «Свобода» в перекладi болгарською [75]. Л. Драгоманова писала про це в одному з листiв до
І.  Шишманова [38, л.  25 гр.]. Одночасно газета «Свобода» рекомендувала читачам й інші праці М. Драгоманова, спрямовані
проти царського уряду: «Внутреннее рабство и война за освобождение», «Турки внутренние и турки внешние», «До чего довоевались» [16, с. 116].
П. Атанасов стверджував, що М. Драгоманов 1888 року передав З. Стоянову статтю «Kosaken», присвячену питанням автономії і демократичного управління в Україні за часів Гетьманщини
й Запорозької Січі, якою хотів застерегти болгар від можливих
помилок, що їх припустилися українські гетьмани і що привело
до втрати українським народом своєї автономії і демократичних
прав. З. Стоянов її не надрукував [11, с. 56]. На думку П. Атанасова, йому не сподобалося об’єктивне висвітлення Драгомановим
українсько-російських відносин [11, с. 56]. Посилаючись на лист
М. Драгоманова до І. Шишманова від 17.12.1888 р. П. Атанасов
стверджував, що статтю «Kosaken» передав І. Георгов [11, с. 60].
Деякі працi М. Драгоманова друкувалися в болгарській пресi пiд
час його професорства у Вищiй школi. У 1892 році журнал «Мисъл» опублікував статтю М.  Драгоманова «Земский либерализм в
России» [76]. Учений, переймаючись тим, щоб у Росії знали, що
він не кидає «рідного поля», у листі від 20.04.1892 року попросив
М.  Павлика додати в «Народ», «що в болгарському журналі (2 р.
на тиждень) Мисъль напечатано переклад Земски Либерал. [изм. –
А. Я.] з осібноју передмовоју і післьамовоју од автора» [70, с. 26].
У 1893–1895 роках «Български преглед» опублікував працю
Драгоманова «Старите харти на свободата» [77]. Леся Українка в
останньому листі із Софії до М. Павлика вiд 15.07.1895 року повідомила, що в журналі «Български преглед», «окрiм “Хартiй свободи”, нiчого не друкувалось» [78, с. 307].
Журнал «Български преглед» був засновий 1893 року і проіснував до 1900-го. Назву журналу дав мiнiстр народноï просвiти
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Г.  Живков. Позитивно оцінив журнал академік А.  Теодоров-Балан: «Одна місячна книга журналу “Български преглед” несла
16 сторінок відібраного і важливого чтива. Ще першого року в
редакційний комітет ввійшли І. Шишманов, Д. Матов, Г. Дерманчев, С. Аргіров» [79, с. 129].
Про виступ М. Драгоманова на святi Кирила і Мефодiя 11 травня 1891 року в Софії Я.  Романчук повiдомив у львівській газетi
«Дело» вiд 14 травня 1891 року, а виступ самого ученого був опублікований у болгарськiй газетi «Свобода» (№ 529, 530, травень
1891 р.). У червнi 1891 року газета «Свобода» опублiкувала статтю «Отгде се е взел социализмът у нас?» з гострою критикою на
виступ М.  Драгоманова та його слова про вплив прогресивної
росiйської лiтератури на болгарську і схвальну оцiнку ним Мiнiстерства просвiти щодо закупiвлі росiйських книг [11, с.  79–80].
Опонент вважав росiйську лiтературу «шкідливою, а можливо і
пагубною» і риторично запитував: «І справді, чи ми замислювались коли-небудь над тим, яку моральну шкоду нам приносить
росiйська лiтература» [11, с. 80].
І. Шишманов надрукував виступ М. Драгоманова на святi Кирила і Мефодiя в журналі «Slavia», вважаючи, що це дуже доречно в рік відкриття Першого конгресу слов’янських географів і
етнографів в Празі [6]. Виступу М. Драгоманова передувала стаття І. Шишманова «М. П. Драгоманів та ідея “славянського братства”». Доречно зауважити, що в статті помилково вказана дата
виступу М. Драгоманова на святi – «11 травня 1892» [7, с. 320].
У 1894 році газета «Свободно слово» опублікувала статтю
М. Драгоманова «Няколко думи за нашето Висше училище», у якiй
вчений пояснив причину її написання: ця ж сама газета у № 23
надрукувала замiтку про викладачiв Вишої школи, їхню зарплатню і нібито непомірно високу зарплатню викладача нiмецької
мови Бориса Мiнцеса, зокрема, і стала приводом до полеміки.
М.  Драгоманов спростував помилкові твердження, але користь
цiєї замiтки вбачав у тому, що вона «вiдкрила для публiчного об-
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говорення стан болгарської Вишої школи» [80, с. 2]. Одночасно
вчений розкритикував болгарську пресу за недостатню увагу до
мiнiстерського видання «Сборник за народни умотворения, наука
и книжнина», яке «постійно заслуговує найкращі відгуки закордонної наукової преси», в той час як болгарським газетам журнал
«відомий тільки по імені» [80, с. 2].
У фонді професора І.  Шишманова є кiлька документiв, які
називають імена болгарських перекладачiв праць М. Драгоманова. У своєму щоденнику І. Шишманов писав про себе i К. Велічкова [52, с. 34; 40].
Д. Агура в записцi вiд 12 липня 1894 року писав, що надсилає
частково перекладену ним статтю Драгоманова «Неволя вiри в теперiшнiй Росiï» і рекомендує Шишманову термiново завершити переклад і передати його на передрук [81, л. 11]. У двох наступних
листах, відповідно вiд 31 липня 1895 року та 19 вересня 1895 року,
тобто, пiсля смертi Драгоманова, Д. Агура написав, що вирiшив перекласти й iншi частини статтi про свободу вiри, яка на його погляд є трохи вiльнодумною, але сучасною. Учений припустив, що
стаття може своєю рiзкiстю не сподобатися духовенству [81, л. 18].
На сторінках болгарської преси друкувалася інформація й про
самого М.  Драгоманова, проте вона мала епізодичний характер. Г. Бакалов наводить витримку з газети «Болгарин-Либерал»
(1882) про враження, які справив М. Драгоманов на болгар у Відні та їх шанобливе ставлення до вченого, підкреслюючи, що це
був «перший випадок, коли у пресі болгари відгукнулися співчутливо про російського політемігранта» [12, с. 114].
З. Стоянов у своïй газетi «Свобода» в серпні 1889 року (№ 295,
26.08.1889) повiдомив про приïзд М. Драгоманова в Софію і підкреслив: «Ми вiтаємо наше мiнiстерство, що здогадалося запросити на нашi вищi курси цього достойного професора». З. Стоянов
подав матеріал про вченого, але він виявився неточним. Стоянов
«показав смутну уяву про мої писання», зазначив М. Драгоманов
із цього приводу у своєму щоденнику [21, л. 13].
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У листопаді 1891 року газета «Свобода» опублікувала направлену болгарському уряду царською Росiєю ноту про екстрадицiю з країни росiйських революцiйних емігрантів [82, с.  1].
Подробиці про росiйську ноту подав Г.  Бакалов, зауваживши,
що текст ноти був опублікований у газеті «Русские ведомости» в
перекладі з німецької, а помилки в болгарському перекладі виправлені за копією французького тексту ноти, знайденої в архіві
паризького посольства і в Центрархіві. Г.  Бакалов опублікував
повний текст ноти з вимогою царського уряду вислати з Болгарії
13 росiйських емігрантів, іменованих анархістами: Володимира Луцького, Ніку Волянського (Бєлова), Михайла Драгоманова,
Петра Федорова, Гаврила Баламеза, Максима Філіппео, Едмунда
Бржезінського, Лейзера Гольцвурма, Володимира Дебогорія-Мокрієвича, Петра Дашкевича, Олександру Дилєву, Івана Лазаревича, Володимира Бурцева [12, с. 137]. Болгарському уряду нота
була вручена наприкінці 1890 року.
Болгарська влада вiдмовилася вiд екстрадицiї М.  Драгоманова, проте сам учений неодноразово згадував про ноту в листах
до М.  Павлика. У сiчнi 1891 року вчений писав: «До того сижу
в нерішимости, – бо слід би мені јіхати в Відень до сестри, – так
мене льакајуть (найбільше Ліда, а далі один міністр) шчоб не було
зі мноју історіјі з Луцким <...> а кишеня порожньа між инчим і
через те, шчо ја розпозичав дејаким льудім гроші до 1 Фебр., –
а јіх взьали тај прогнали зо служби в наслідок ноти рос. урьаду»
[18, с. 123]. У травнi того ж року знову згадав, що «навіть нота Де
Гірса позавидувала мојім 12.000 франкам, шчо ја получају тут»
[18, с. 206]. П. Атанасов припустив, що росiйська нота стала причиною затягування міністерством просвіти підписання контракту
з М. Драгомановим у 1892 році [11, с. 80].
У 1895 році журнал «Български преглед» опублiкував статтю
Д. Агури «Тридцятирiчний ювiлей професора М. Драгоманова»,
у якій ішлося про свято, влаштоване українцями, прихильниками М.  Драгоманова, з нагоди 30‑річчя його творчої діяльно-
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сті. Автор повiдомив, що в Софії дуже пiзно дiзналися про це
свято, тому що «ювiляр не захотiв навiть здалека натякнути на
це» [83, с. 289]. Розповiдаючи про урочистостi, Д. Агура зробив
посилання на один малоруський журнал, не називаючи його,
звернув увагу на виступи І.  Франка і М.  Павлика, пiдкреслюючи, що «обидва сильно цiннi для бiографії М.  П.  Драгоманова»
[83, с. 289]. Д. Агура подав бiографію українського вченого до
моменту, коли М. Драгоманов отримав запрошення очолити кафедру загальної iсторії у Вищiй школi в Софії.
Про статтю Д.  Агури М.  Павлик писав у листi до М.  Драгоманова вiд 06.05.1895 року: «<...> обізвався Агура. Пише, шчо
получив і першиј мiј лист і на него написав своју статьу про Вас
у Бьлг. Прег. Предлагаје використати ту статьу, јак писану ним і
згідну з думками јего коллегів. Ја попросив позволити зајавити
про це публично і прислати №, – бо тој, шчо, каже, мені післав,
не діјшов мене» [84, с. 239].
Отже, уперше бiографiя М.  Драгоманова була опублiкована в Болгарії за життя вченого в журналi «Български преглед»
1895 року. Недолiком цiєї бiографiї можна вважати те, що
Д. Агура – ректор і колега М. Драгоманова – не відобразив у нiй
професорсько-викладацьку та громадську дiяльнiсть українського вченого у Вищій школі.

2.4. Участь М. Драгоманова у становленні першого
болгарського університету: передісторія

Шлях Болгарії до відкриття першого університету описав М. Арнаудов у праці «История на Софийския университет св. Климент
Охридски през първото му полустолетие 1888–1938». Учений
подав довідку про заснування університетів у Європі [44, с. 1–2]
і проаналізував у хронологічній послідовності розвиток болгарської наукової думки, починаючи з хрещення болгар у ІХ ст. і за-
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початкування слов’янської писемності Кирилом і Мефодієм [44,
с. 2] до створення першого болгарського університету.
Аналізуючи формування і розвиток просвіти в Болгарії на початку ХІХ ст., М. Арнаудов відзначив важливий внесок у цю справу Юрія Венеліна і, особливо, вплив його праці «Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом
и религиозном их отношении к россиянам» (1829) на погляди
грецького вихованця Васіла Апрілова. Як наслідок, В.  Апрілов
вирішив присвятити своє життя розбудові болгарської просвіти
[44, с. 10–11]. У заповіті від 25 жовтня 1844 року (параграф 21)
він висловив побажання, щоб створена ним школа у Габрово
була перетворена в майбутньому «в духовну Академію, Ліцей
або Університет» [44, с. 15–16].
У другій половині ХІХ ст., після звільнення з-під турецької залежності в 1878 році, Болгарія почала розбудовувати свою державність. У 1879 році уряд запросив чеського вченого Костянтина
Іречека, автора книги «История на българите» (1876), допомогти
в організації болгарської просвіти. В автобіографії від 1904 року
К.  Іречек зізнався, що в організації навчальної справи в Болгарії у нього була мета «створення болгарського університету» [44,
с.  28]. У договорi, укладеному 22 серпня 1883 року мiж К.  Іречеком як директором Народного музею і болгарським урядом
було передбачено його право «у випадку, якщо в Софiї вiдкрилась би Вища школа або унiверситет», бути там професором [44,
с. 28]. У 1884 році К. Іречек отримав повідомлення про призначення його професором загальної історії в Празькому чеському
унiверситеті і він виїхав до Праги, тому йому не судилося стати
засновником першого болгарського університету, хоча болгарський уряд покладав на нього великі надії [44, с. 52].
Продовжуючи працювати над ідеєю створення вищого закладу, мiнiстр просвiти Тодор Іванчов видав наказ № 215 вiд 5 червня 1887 року про відкриття педагогiчного класу і затвердження
правил «вищих педагогiчних курсiв», опублікований 11 червня
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Примiщення першої чоловічої гімназії в Софії, де у 1889–1895 рр.
професор М. Драгоманов викладав історію у Вищій школі. Меморіальна
дошка нагадує, що у цьому приміщенні 1 жовтня 1888 р. відкрився
перший вищий Педагогічний курс, перейменований у Вищу школу і який
заклав основи Софійського університету імені Климента Охридського
і вищої освіти в Болгарії. Зараз у цьому приміщенні міститься факультет
журналістики і масової комунікації Софійського університету

Розклад лiтнього семестру 1894/1895 навчального року
у Вищій школі з лекціями проф. М. Драгоманова
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1887 року в газеті «Държавен вестник», г. ІХ, № 63 [44, с. 40].
Згiдно з правилами, вищi педагогiчнi курси мали складатися з
двох вiддiлень – iсторико-фiлологiчного та фізико-математичного [44, с. 41]. М. Арнаудов пiдкреслив, що цi правила заклали
«першi скромнi основи двох факультетiв майбутнього унiверситету» [44, с. 41].
М. Драгоманов був добре обізнаний з розвитком подій навколо організації болгарського унiверситету завдяки спілкуванню з
І. Шишмановим. У листi вiд 14 серпня 1887 року вчений написав
М. Павлику про нього: «Професiєю його поки що буде проф. гiмназіï в Софіï у Вищих класах, якi хочуть поступово переробити в
Академiю, – подiбну до унiверситету» [24, с. 192].
Про те, що Мiнiстерство просвiти планувало залучити до викладання молодих болгар, які навчаються за кордоном, свідчать
спогади І.  Георгова та лист Е.  Іванова до І.  Шишманова. І.  Георгов, який через хворобу не зміг скласти кандидатського іспиту влітку 1887 року в Єні, попросив Мiнiстерство продовжити
йому стипендію з 1 жовтня 1887 року на три мiсяцi для здачi
іспиту, але отримав вiдмову. 1 вересня 1887 року Мiнiстерство
запланувало вiдкриття Педагогiчних курсiв при Софiйськiй чоловiчiй гiмназiї, призначивши І.  Георгова там викладачем [45,
с. 10–11]. Чиновник Мiнiстерства Е. Іванов попросив І. Шишманова в листі вiд 12/24.11.1887 року: «Ти дивись, щоб закiнчив з
вiдзнакою для певностi; є велика потреба в тобi, як і в Георговi.
Ти можеш стати викладачем нових мов у Софiйськiй класичній
гiмназiї і в майбутньому унiверситетi – так званих Вищих педагогiчних курсах» [85, л. 8]. Як засвідчує лист, вiдкриття Педагогiчних курсiв 1 вересня 1887 року не відбулося.
Перший болгарський унiверситет вiдкрився за правлiння
Ст. Стамболова (22 серпня 1887 – 18 травня 1894). З його iм’ям
у Болгарії пов’язують небувалий пiдйом культури та освiти.
Ст.  Стамболов призначив мiнiстром просвiти Георгi Живкова,
якому й випала честь бути засновником Вищої школи в Софії і
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першого наукового мiнiстерського видання «Сборник за народни
умотворения, наука и книжнина» [85, с. 46]. Після першої аудієнції М. Драгоманов охарактеризував мiнiстра як «нестару людину,
говорить по-французьки, але вищої освіти немає» [21, л. 2].
На початку 1888 року чиновники Мiнiстерства просвiти отримали завдання розробити, за сприяння директора Софiйської класичної чоловiчої гiмназiї, правила педагогiчних курсiв [21, с. 46].
У «Розпорядженні про педагогiчнi курси при Софiйськiй класичній
гiмназiї», пiдписаному Ст. Стамболовим у червнi 1888 року [21,
с. 47], були окресленi головнi положення курсiв та вказана дата їх
вiдкриття: однорiчнi педагогiчнi курси мали вiдкритися 1 вересня
1888 року при Софiйськiй чоловiчiй гiмназiї. Однак Г. Живков, за
порадою спецiальної комiсії, до складу якої ввiйшли iнспектори
й начальники вiддiлiв Мiнiстерства просвiти Н.  Лазаров, Е.  Іванов і І. Шишманов та вчителi Л. Мiлетіч і І. Георгов [21, с. 47],
розширив цiлi та задачi курсiв. 1 вересня 1888 року Мiнiстерство
просвiти обнародувало оголошення № 5627, у якому повiдомлялося про вiдкриття при Софiйськiй державнiй класичній гiмназiї
«iсторико-фiлологiчного вiддiлення Вищих педагогiчних курсiв»
[45, с. 47] з перелiком предметiв, що вивчатимуться. Затвердженi
наказом № 637 вiд 29 вересня 1888 року «Тимчасовi правила з
органiзації Вищих педагогiчних курсiв в Софії» були опублiкованi
11 жовтня 1888 року в газетi «Държавен вестник», № 110. Вони
передбачали вiдкриття тiльки одного вiддiлу – iсторико-фiлологiчного – і вивчення таких предметiв на першому роцi навчання:
педагогiка, психологiя, основи культури, iсторiя схiдних народiв,
болгарська iсторiя (заселення Балканського пiвострова), грецька iсторiя, загальнослов’янська етнографiя, принципи мовознавства, грецька і латинська граматика, фонетика, морфологiя і
синтаксис староболгарської мови, iсторiя новоболгарської мови,
нiмецька і французька мови, соцiологiя (факультативно) [45,
с. 13]. «Тимчасовi правила» були розробленi вищезгаданою комiсією, однак М. Арнаудов, з посиланням на І. Георгова [44, с. 13] і
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Ст. Станiмiрова [22, с. 50–51], стверджував, що «справжнiм їхнiм
автором, як і душею всієї ініціативи Вищих педагогiчних курсів,
є начальник вiддiлення у мiнiстерстві просвiти Іван Шишманов»
[44, с. 49], якого міністр Г. Живков залучив як експерта з питань
органiзації просвiти з тим, «щоб він став гiдним продовжувачем
справи, започаткованої ще К. Іречеком» [44, с. 49].
Ст. Станiмiров вважав також, що «пiд диктовку» І. Шишманова міністр Г. Живков склав список майбутнiх викладачiв курсiв,
«яких потрiбно запросити викладачами курсiв на точно визначенi
предмети» [44, с. 51]. За цим списком Г. Живков запросив кожного з них і запропонував посаду викладача на курсах. Таким чином, штатними викладачами були призначенi вчителi Софiйської
класичної гiмназiї Александер Теодоров, Любомир Мiлетіч, Іван
Георгов і директор гiмназiї Станiмiр Станiмiров, позаштатними –
Нiкола Михайловський, Йосиф Ковачев і Іван Данев [44, с.  51],
з другого семестру – Іван Шишманов. Новопризначені викладачi,
у кабінеті міністра Г. Живкова, у присутності представника Міністерства І. Шишманова 25 вересня 1888 року обрали голову ради
Педагогiчних курсiв. Ним став А. Теодоров [45, с. 51]. Г. Живков
заявив, «що курси будуть відкриті, якщо з’явиться щонайменше
25 учнів» [45, с.  20]. І.  Георгов пригадав, що, не дуже вірячи в
успіх справи, написав заяву на іншу посаду – директора русенської чоловічої гімназії, однак Г. Живков наклав категоричну резолюцію – «курси відкриються, не зважаючи на те, скільки учнів
з’явиться» [45, с.  20]. На радість усіх зацікавлених на відкриття
курсiв з’явилося аж 43 учні! [45, с. 20].
У «Викладi мотивiв щодо закону про унiверситет» від 3 грудня 1903 року міністр народної освіти І.  Шишманов про історію
створення університету написав: «15 рокiв тому, першого жовтня 1888 року, в однiй з кiмнат Державної трикласної школи
при Софiйськiй чоловiчiй гiмназiї були вiдкриті безшумно Вищі
Педагогiчні Курси з 8 викладачами й 46 слухачами, з яких три
чвертi були стипендіатами <...> Не минуло однак і три мiсяцi
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як Мiнiстерство, переконане в труднощах пошуку викладачiв для
спецiальних Вищих Педагогiчних Курсів, поспiшило законом вiд
18 грудня 1888 року реорганiзувати ці курси у Вищу Школу з програмою, яка ясно показувала, що з нового закладу, тодi тiльки з
одним вiддiлом, iсторико-фiлологiчним, розвиється з часом повний унiверситет» [86, л. 102].
За свiдченням Ст.  Станiмiрова, міністр Г.  Живков у жовтнi
1888 року розповiв йому, що Болгарський князь висловив бажання, щоб Вищі педагогiчні курси називалися Вищою школою.
Г.  Живков запитав, що він думає про це. Ст.  Станiмiров вiдповiв: «Вища школа означає унiверситет. І якщо це бажання Й. Ц.
[Його Царської. – А. Я.] Величностi, то в добрий час» [44, с. 62].
Ст. Станiмiров додав, «що не минуло багато часу, як почув розмови про те, що начальник Ів. Шишманов працює над проектом
закону про вiдкриття Вищої школи в Софiї» [44, с. 62]. 7 грудня 1888 року закон внесли на обговорення на Народних Зборах. Згiдно з наказом № 159 вiд 18 грудня 1888 року, «Закон за
отваряне на висше училище в София» набрав чинностi з 1 сiчня 1889 року і був опублiкований у газетi «Държавен вестник»
(ХІ (1889), бр. 2 от 5 януарий 1889) [44, с. 70]. Як писав І. Георгов, завдяки цьому закону новий навчальний заклад отримав
«на довгий час назву “вища школа”» [45, с. 19].
За М. Арнаудовим, у березнi 1889 року Міністерство просвiти,
з iнiцiативи І. Шишманова, запропонувало вiдомому професору
українцю Михайлу Драгоманову посаду викладача iсторiї у Вищiй школi [44, с.  75]. А.  Теодоров у своїх спогадах писав теж,
що «за порадою І. Д. Шишманова Живков запросив у 1889 році
викладачем у Вищу школу Михайла Драгоманова (1841–1895),
колишнього професора iсторiї Київського університету. Він став
світочем і в Софії» [79, с. 140].
Епістолярій М.  Драгоманова, який зберігається у фонді
І. Д. Шишманова, свідчить, що І. Шишманов почав вивчати питання про можливість запрошення українського вченого одразу після
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заснування Вищих педагогiчних курсів 1 жовтня 1888 року. Відповідаючи І. Шишманову, М. Драгоманов у листi вiд 24.11.1888 року
написав: «Дорогий Іване Дмитровичу <…> Я, звичайно, дуже
радий працювати в Болгарiï, так що і зараз готовий вiдписати,
що в принципi приймаю запрошення» [22, л. 28]. Однак М. Драгоманов вважав, що над цим питанням «потрібно думати не два
рази, а двадцять..» [22, с. 28]. По-перше, він не хотів, щоб його
політичні погляди кинули тінь та зашкодили кар’єрі й майбутньому Шишманова та його доньки Лідії, які збирались одружитися в
кінці грудня 1888 року [87, л. 27 гр.]. По-друге, М. Драгоманова
хвилювало питання, «чи не вижене сам болгарський уряд» його,
навiть якщо вiн не втручатиметься в полiтику (при цьому Драгоманов зауважив Шишманову, що вiн «на таке втручання й права не визнає за собою») [22, с. 28]. По-третє, Драгоманов не був
певний, що в нього буде час у Болгарiï виконати «зобов’язання
перед Україною», які вiн вже має: «написати iсторiю украïнськоï
лiтератури, закiнчити Полiтичнi пiснi і писати Історiю Цивiлiзацiï в Украïнi», а ще він «зобов’язаний писати політичні статті про
Росію і Галичину» [22, с.  28]. Одночасно Драгоманов поставив
Шишманову конкретні питання: коли вiн повинен був би розпочати викладання? Коли приступити до журналу? Що це був би
за журнал? Який саме вид роботи вимагатиметься вiд нього для
цього журналу? Який його бюджет? Який бюджет Вищої школи і її бібліотеки? Чи iснує або чи буде iснувати у Вищiй школi
законом визнана свобода науки і викладання? [22, с.  28]. Підсумовуючи, Драгоманов заявив: «Поки я не маю вiдповiдей на
цi питання, – то важко мені на що-небудь вiдважитися і, навiть,
думати серйозно про Вашу пропозицiю» [22, с. 28]. М. Драгоманов порекомендував І.  Шишманову для роботи у Вищiй школi
Ф.  Г.  Мiщенка і П.  Г.  Житецького; поцікавився чи можна надрукувати в Болгаріï переклад його коментарів до болгарських
легенд, а також повiдомив йому, що цього дня закiнчив статтю
«Земский либерализм. 1858–1883» [22, с. 29].
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У листi-вiдповiдi І. Шишманов про бiблiотеку написав, що вона
знаходиться ще «в ембрiональному станi» [61, л. 5]. Щодо майбутнього журналу, то за основу планується взяти програму Журналу
росiйського Мiнiстерства народноï освiти «в мiнiатюрi», без статей з галузi класичних фiлологiй, але вiдводитиметься бiльше мiсця для фольклорних матерiалів. Видання журналу гарантовано,
хоча ще не визначений його бюджет. З бюджетом Вищоï школи
вже визначилися – вiн становитиме приблизно 100 000 франкiв,
викладачi отримуватимуть 6000 франкiв, ректор – на 500 франкiв бiльше. Щодо свободи науки, то болгарським законом вона не
гарантується, але як вважає Шишманов, назва і мета цієï школи
самi по собi є достатньою гарантією. Про Ф. Мiщенка та П. Житецького Шишманов написав, що вони вiдомi болгарським ученим, але школi потрiбнi iсторики. І.  Шишманов запропонував
надрукувати коментарі М. Драгоманова до болгарських легенд у
новому журналi й попросив написати інший вступ, бiльш поширений, про значення болгарських легенд і взагалi болгарського
фольклору [61, л. 5–7].
Наступного листа І. Шишманов написав французькою мовою
на полях вiддрукованого проекту закону про вiдкриття Вищоï
школи. Упорядниками архiву І.  Шишманова зроблена помiтка,
що лист написаний 1889 року. Згідно зі змiстом листа, можна
зробити уточнення щодо часу його написання. Вiн написаний
пiсля прийняття Народними Зборами 18 грудня 1888 року закону
про вiдкриття Вищоï школи в Софiї (про що повідомляє сам автор
листа) і перед початком другого семестру (8 березня 1889 року),
тому що І.  Шишманов дякував М.  Драгоманову «за величезну
лiтературу», яку вiн надiслав, й що вiн може, вiдповiдно, «починати читати лекцiї з основ культури à notre vierge Université (Alma
mater serais un epitheton prematuré)» [61, л. 20].
На засiданнi педагогiчної ради 16 лютого 1889 року, поскільки ще не було відомо, хто читатиме основи культури, голова педради А.  Теодоров вирiшив запропонувати Мiнiстерству на цей
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предмет І. Шишманова, а Ст. Станiмiрова – читати iсторiю Грецiї
[44, с.  72]. У Науковому архіві БАН зберiгається копiя записки
французькою мовою, написаної І.  Шишмановим і адресованої
М. Драгоманову (без дати). Найвірогідніше, вона була вкладена
в один з листiв Лiдії до батькiв у Женеву. Цiннiсть записки полягає в тому, що вона, по-перше, чітко засвiдчила той факт, що
в Софії сподівалися на приїзд М.  Драгоманова вже на початку
1889 року, тобто на другий семестр 1888/1889 н.  р. По-друге,
в очiкуваннi українського вченого його лекції доручили читати
І.  Шишманову й він звернувся за допомогою до М.  Драгованова: «Татко! Чи не могли б ви надіслати мені все, що ви маєте з
історії первісної культури на один або два місяці. Міністерство
попросило мене читати лекції, тому що Ви не можете приїхати
на літній семестр!» [88]. 8 березня 1889 року на засiданнi педради А.  Теодоров прочитав листа Мiнiстерства, яке схвально
поставилося до того, щоб І. Шишманов читав основи культури,
а Ст.  Станiмiров – iсторiю Грецiї [44, с.  73–74]. М.  Драгоманов
у листi вiд 14.03.1889 року привiтав І. Шишманова «з професорським дебютом» і додав: «Дуже хотілося б мати програму курсу,
можливо, за старим досвідом, я що-небудь порадив би. Я теж колись читав курс з первісної культури» [89, л. 24].
І. Шишманов у своєму листi знову порушив питання щодо призначення М. Драгоманова викладачем Вищоï школи, нагадуючи:
«Ви погодилися в принципi на нашу пропозицiю. Ми на це дуже
розраховуємо. Залишається тiльки скласти контракт, aussi social
que possible, щоб ви змогли приготуватися до вiд’їзду» [90, л. 20].
І. Шишманов попросив надiслати приблизний контракт, «щоб ми
знали нашi зобов’язання, пропонуючи вам формально погодитися
на мiсце викладача в нашому унiверситетi» [90, л. 20] і порадив
вченому просити все, на що вiн має право [90, л. 20].
У листi пiд заголовком «Офіційно і конфіденційно» І. Шишманов вiд iменi мiнiстра народноï просвiти попросив М. Драгоманова вiдповiсти на такі запитання: чи хотiв би вiн обійняти посаду
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професора у ïхньому Унiверситетi; якi умови пропонує у випадку
позитивного рiшення; коли мiг би зайняти своє мiсце [90, л. 10].
І. Шишманов поiнформував М. Драгоманова, що з мiнiстром обговорювали це питання й вирiшили запропонувати М. Драгоманову 12 000 франкiв на рiк і попросити його приïхати якомога
швидше. Вiд себе особисто І.  Шишманов попросив погодитись
на умови, «але тiльки з контрактом на три роки і, крiм того, попросити грошей на переïзд» [90, л.  10]. У фондi І.  Шишманова
зберiгається чернетка цього листа, датована упорядниками архіву травнем 1889 року. Вiдповiдаючи І.  Шишманову 6 травня
1889 року М. Драгоманов зауважив, що вiн «не настiльки обiзнаний» зi станом справ публiчної служби в Болгарiï, щоб «написати
чiтко свої умови», тому попросив розглядати викладенi ним побажання «як приблизний проект» [89, л. 38]. М. Драгоманов написав, що хотiв би мати гарантiï, що викладатиме у Вищiй школi
принаймнi 4–6 рокiв і щоб цей термiн був обумовлений контрактом з указаною неустойкою у випадку його порушення не з боку
Драгоманова за непередбачених обставин. Коли ж адмiнiстрацiя
навчального закладу вирiшить, що не потребує бiльше послуг
Драгоманова, то вiн хотiв би, щоб йому про це повiдомили за рiк
до закiнчення термiну контракту. Винагороду за свою працю вiн
хотiв би отримувати 12 000 франкiв на рiк, якi виплачувалися б
по 1000 франкiв щомiсячно. Для переïзду в Софiю «зi своєю доволі значною бiблiотекою» Драгоманов попросив 1500–2000 франкiв. Вiн попросив також визначити приблизну кiлькiсть годин на
тиждень, якi присвячуватиме викладанню й поiнформував, «що в
унiверситетах Росiï, на iсторико-фiлологiчних факультетах ординарнi професори мають за звичай бiля 4 годин лекцiй на тиждень,
крім того, 1–2 години практичних занять зi студентами (семiнари) і 1 годину <...> (Sprechstuke) для студентiв» [89, л. 38–39].
У наступному листі І. Шишманов повiдомив, що Рада Мiнiстрiв
вирiшила питання М.  Драгоманова й прийняла майже всi його
умови, якi стосувалися винагороди, переïзду, контракту (на
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3 роки), попередження у випадку вiдставки (за 6 мiсяцiв).
І. Шишманов написав: «Мiнiстр і я просимо Вас приïхати ранiше,
не пiзнiше кiнця червня (за ст. стилем), тому що потрiбно виробити програми, а без Вас ми не хочемо робити нiчого у цьому напрямку» [90, л. 11]. Він попросив М. Драгоманова порадити професора з математики, бажано росiянина, і згадав молодого професора галичанина Горбачевського. На закiнчення додав: «Лiда і
я (ранiше – Мiнiстр + я, тепер з Лiдою) просимо прийняти пропозицiю. Вам буде добре тут працюватись. Болгарiя ельдорадо в
археологiчному і фольклорному вiдношеннях. Збiрник наш вiдчує
Ваше постiйне спiвробiтництво, а можливо з Вашою допомогою
перетвориться у перiодичний журнал» [90, л. 11–12]. І. Шишманов закiнчив листа прислiв’ям: «Чорт не такий страшний, як його
малюють» [90, л. 12].
У Болгарському історичному архіві в Національнiй бiблiотецi
збереглося листування М.  Драгоманова з мiнiстром народноï
просвiти Болгарiї. Усього шiсть листiв, якi охоплюють перiод з
1889-го до 1893 року. У 2005 році вони вийшли в Софії в перекладі болгарською мовою [28]. У листі з Женеви, датованому 16.06.1889 року, М.  Драгоманов дав згоду викладати у Вищій школі в Софiї: «Отримавши повiдомлення Мiнiстерства вiд
31 Травня 1889 року, за № 3 504 про моє призначення професором Історико-фiлологiчного вiддiлення Вищоï Школи в Софiї,
з вiдмiченими в тому повiдомленнi умовами, спiшу вiдповiсти з
вдячнiстю за виявлену менi честь і згодою на пропозицiї» [91,
л. 13]. З листа видно, що мiнiстр хотів би, щоб М. Драгоманов
уже в червнi прибув до Софiї. Учений пояснив мiнiстру, що має
закінчити деякі роботи з порiвняльного дослiдження народноï
творчостi, включно і болгарськоï – один зразок якоï вже друкується в Софiї у мiнiстерському збiрнику, і що для цього йому
потрiбно ще кiлька консультацiй у захiдноєвропейських бiблiотеках [91, л. 13–13 гр.]. Про свою вiдповiдь мiнiстру М. Драгоманов згадав у листi до І. Шишманова вiд 24.07.1889 року. Згід-
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но з листом, мiнiстр пропонував українському вченому посаду
ректора, але М.  Драгоманов відмовився: «<...> а організацiя,
адміністрацiя і т. ін. не по моїй частинi» [89, л. 61–62].
М.  Драгоманов мав брати участь у Першому міжнародному
конгресi фольклористiв у Парижi (29 липня – 2 серпня 1889 р.)
і вважав, що участь у його роботi буде корисною і у зв’язку з
його дослiдженням народноï творчостi, а саме – болгарських переказів. До всього, у Париж привезли давні пам’ятки, якi Драгоманов хотів би роздивитися, тому що повинен про них говорити
на своïх лекцiях в Софiї. М. Драгоманов запропонував мiнiстру
виконати якесь безпосереднє доручення Мiнiстерства з науково-педагогiчних питань пiд час свого перебування в Парижi.
Свого листа Драгоманов пiдписав: «Михайло Драгоманов. Магістр Загальноï iсторiї» [91, л. 13 гр.].
Як пише І. Шишманов, «Драгоманів був призначений ординарним професором з першого серпня 1889 року наказом Мiн. нар.
просвiти Живкова за № 427 і то на пiдставi ухвали болгарськоï
ради мiнiстрiв вiд 23 травня того ж року. З Драгомановим був
сключений контракт на три роки з правом продовження цього
строку. Йому призначалася платня в 12 000 фр. зол. за рiк і давалося 1500 фр. зол. на переïзд з Женеви» [7, с. 320].

Висновки до другого роздiлу

Досліджуючи слов’янське питання, М. Драгоманов вийшов на
балканську проблематику, якій присвятив свої численні праці. За
В.  Москаленком, початки iнтересу М.  Драгоманова до Болгарiï
слiд шукати в його публiцистичнiй дiяльностi 60‑х рокiв, а поглиблений інтерес до балканських проблем визрів у вченого в
середині 70‑х рокiв ХІХ ст. За П. Атанасовим, після появи статті
«Русский кулак и болгарская свобода» (1882) ім’я Драгоманова в
Болгарiї стало дуже популярним.
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В Женевi М. Драгоманов познайомився з багатьма болгарськими студентами, серед них Н. Добрев, І. Георгов, І. Шишманов, якi
згодом стали його колегами у Вищій школі в Софії, а з іншими
вчений продовжив підтримувати контакти.
Українськi та росiйськi емiгранти, які жили в Болгарiї і листувалися з М. Драгомановим, познайомили його з багатьма болгарськими дiячами та письменниками. Вiн листувався, зокрема,
з болгарськими полiтичними дiячами С. Гулабчевим, З. Стояновим, Д. Рiзовим.
Учений виявив поглиблений інтерес до народної творчості,
суспільно-політичного і культурного розвитку Болгарії, уважно
слiдкував за розвитком болгарської преси, давав об’єктивну оцiнку болгарськiй перiодицi, друкувався на її сторiнках.
Мiнiстерство народної просвiти Болгарiї запропонувало відомому українському і європейському вченому М.  Драгоманову очолити кафедру всесвiтньої історії і уклало з ним трирічний
контракт, розраховуючи на його допомогу у творенні першого
вищого навчального закладу. Для цієї роботи, як відомо, болгарський уряд запросив у 1879 році чеського вченого К.  Іречека,
але йому не вдалося дочекатися відкриття першого болгарського університету.
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ПРОФЕСОР МИХАЙЛО
ДРАГОМАНОВ І ВИЩА
ШКОЛА В СОФІЇ

3.1. Входження М. Драгоманова в наукове, культурне
та суспiльно-полiтичне життя Болгарiї

Н

ауковi й суспiльно-полiтичнi iнтереси М.  Драгоманова посприяли знайомству з Болгарiєю задовго до його прибуття в
Софію. Вiн знав таких вiдомих болгарських громадських і полiтичних дiячiв, як Л. Каравелов, З. Стоянов, Д. Рiзов, С. Гулабчев,
Н.  Габровський; українських і російських полiтичних емігрантiв,
якi проживали на територiї Болгарiї і пiдтримували постiйний зв’язок з ним: В. Дебогорiй-Мокрiєвича, Г. Беламеза, лiкаря К. Юр’єва
та iнших; болгарських студентiв – деякi з них стали його колегами у
Вищій школі (висвітлено в розділі 2, § 2.1; 2.2). М. Драгоманов листувався, отримував інформацію про суспiльно-полiтичне життя в
Болгарiї, надсилав літературу. У листі від 04.01.1882 року К. Юр’єв
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повідомив, що Файницький просить його вислати «екземпляр “Хиба
воли ревуть” і Кобзаря, що є» у Варну капітану Петрову, а номери
«Вольного Слова» – капітану Гуленко [1]. Болгарським знайомим
М. Драгоманов передавав вiтання в листах до Лідії: «<...> посилаю
“Трибуну” для Вашої Женевської колонiї» (лист від 30.01.1889) [2,
л. 29]. М. Драгоманов просив кланятися Івановим, Георговим, Добревим і Габровському [3, л.  3]. Ймовiрно, саме вони і складали
основу «Женевської колонiї».
Спiлкування з мiнiстерством просвiти Болгарiї М. Драгоманов
почав у Женеві через листування з І. Шишмановим, який працював у Мiнiстерстві, а пiзніше – з мiнiстром просвiти Г. Живковим.
Ішлося про професорсько-викладацьку діяльність ученого у Вищій
школі, наукову діяльність, пов’язану з виданням першого болгарського наукового журналу, діяльність, пов’язану зі становленням
освіти в Болгарії загалом і вищої зокрема. [4, л. 14, 18].
Входження М. Драгоманова в науковий свiт Болгарiї вiдбувся
до його приїзду в Софiю. Дослiджуючи болгарськi релігійнi легенди, учений заохотив старшу доньку Лідію перекласти їх французькою мовою. Журнал «Mélusine» опублікував їх восени 1888 року
з передмовою та коментарями М.  Драгоманова [5]. Весною
1889 року, у першому випуску журналу «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина», заснованому Мiнiстерством просвiти, почала друкуватися праця М.  Драгоманова «Славянските
сказания за пожертвуване собствено дете» [6] – єдиного іноземного вченого, який своїм дослідженням і авторитетним ім’ям у
Європі підтримав починання болгарського Мiнiстерства.
Перед від’їздом до Болгарiї М. Драгоманов узяв участь у Першому мiжнародному конгресі фольклористiв, який проходив у
Парижі з 29 липня до 5 серпня 1889 року. У програмi конгресу М. Драгоманов був заявлений: «professeur à l’Université, Sofia,
Bulgarie». У виступi 31 липня 1889 року М. Драгоманов торкнувся
також болгарської проблематики, одразу повідомивши І. Шишманова: «<...> прочитав свій реферат, де була і Болгарiя» [3, с. 64].
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Соцiокультурне оточення професора М. Драгоманова в Софiї
вирізняється своєю багатопластовістю. Насамперед слiд виділити професійне оточення – колеги і студенти з Вищої школи,
працівники народної бiблiотеки, працівники Мiнiстерства просвiти; оточення, пов’язане з публіцистично-видавничою діяльністю: видавцi періодичної преси та журналiв (висвітлено в розділі 2, § 2.3), журналісти, дослідники, вчені; полiтичне оточення: українські й російські полiтемігранти, болгарські полiтики,
Царський Палац; культурне – болгарські письменники і поети,
болгарські та іноземні митці.
До приїзду М. Драгоманова болгари знали його як публіциста
й полiтика, який захищав iнтереси болгарського народу в таких статтях: «Чистое дело требует чистых рук» (1876), «Турки
внутренние и внешние. Письмо к издателю “Нового времени»
(1876), «До чего довоевались?» (1878), «Русский кулак и болгарская свобода» (1882). З М.  Драгомановим листувалися болгарськi полiтичнi дiячi З. Стоянов, Д. Рiзов, Н. Габровський. У листуванні з І. Шишмановим учений заявив, що не втручатиметься
в болгарську полiтику, тому що «на таке втручання й права не
визнає за собою» [7, л. 28]. У Софії 6 вересня 1889 року М. Драгоманов занотував у щоденнику, що не хоче втручатися в сучасну політику Болгарiї, а думає «служити останній тільки чисто
науковим шляхом» [8, с. 130].
Контракт із Мiнiстерством просвiти Болгарiї був укладений на
умовах, викладених М. Драгомановим, але переїзд дуже хвилював
родину і вченого. У Львові почався процес над соціалістом М. Павликом та його товаришами, тому, як зазначив П. Федченко, «була
реальна небезпека, що при цьому неодмінно буде названо й ім’я їх
ідейного натхненника. А це стало б добрим приводом для урядів
Австрії та Росії прибрати до рук давнього свого ворога» [9, с. 283].
З цього приводу М. Павлик писав М. Драгоманову: «<…> я в тюрмі був переконаний, що проти Вас підоймеся така буча в східнім
дипломатичнім світі, що бідний Кобург перелякаєся і пожертвує
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Вами. По-моєму, і тепер Ви ще не зовсім забезпечені від того,
а хоть би й так, то Ваше становисько в Болгарії буде тяжке, найбільше готово Вам дістатися за неувагу росіян, для котрих не писані ніякі закони, окрім російських та нігілістичних» [10, с. 392].
М. Драгоманов був тeж у полі зору львівського процесу. У довідці
зі справ Київського губернського жандармського управління від
24.10.1889 року подається характеристика осіб, згаданих у записці
австрійського уряду про карне слідство в м. Лемберзі. Про вченого
повідомлялося, що «він колишній доцент університету Св. Володимира, був одним з членів революційного українофільського товариства “Громада”. 1876 року виїхав з Росії за кордон, де й тепер
знаходиться, продовжуючи належати до соціально-революційного
товариства, у відповідності з планами і метою якого постійно діючи за кордоном, не перестаючи спрямовувати свою діяльність в
межі Росії, куди надсилалися ним соціально-революційні видання
для поширення спеціально серед учнівської молоді, серед якої вона
користується популярністю» [11, с.  183]. Обставини спонукали
М. Драгоманова виїхати в Софію у серпні 1889 року самому – «без
родини, книг і паперів» [9, с. 283]. По дорозі на Софію він мав намір зустрітися в Пешті з І. Франком, але присягнувся рідним, що
їхатиме «як птиця, не признаваючись навіть, якої він нації» [10,
с.  397]. У листi від 13/25.11.1889 року М.  Драгоманов пояснив
І. Франкові: «<....> й навiть папери менi звелiло вище начальство
(жiнка й Ляхоцький) не брати з собою в дорогу з Женеви в Софiю,
власне паперiв, – бо їхав я саме пiсля того, як Вас і Кº арештовано
й, по думцi начальства, могли вхопити й мене» [12, с. 329].
М. Драгомановим цікавилася не тільки російська поліція. Учений згадував, як його зупиняла французька поліція по дорозі в
Париж на конгрес фольклористів та про відвідини австрійської
поліції у Відні влітку 1891 року, коли він приїхав на консультацію
до лікарів [13, с. 250].
Застереження М. Павлика, що М. Драгоманову буде нелегко в
Болгарії, виявилися справедливими. Негативно відреагувала на
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запрошення вченого у Вищу школу і православна церква [14].
У жовтні 1890 року львівський журнал «Правда» повідомив, що
«велике невдоволення в російських сферах урядових викликало
покликаннє бувшого професора Київського університету пана
Драгоманова, на катедру в болгарськім університеті в Софії» [11,
с. 191]. Журнал процитував «Correspondence Balcanique»: «Звіщають нас з Софії, що навіть сі політики болгарські, не суть противниками Стамболова, не похваляють пропозиції, зробленої
Драгоманову, добачаючи в ній провокацію і так вже ображеної
Росії» [11, с. 191], яка підкреслила, що «перенесеннє точки тяжесті з Швайцарії до Софії єсть фактом, на котрий не може рівнодушно глядіти ані Росія, ані світ Балканський» 11, с. 191].
У Софії діяльність ученого теж пильно відслідковував царський
уряд. У лютому 1891 року газета «Кур’єр Львівський» опублікувала замітку про відгук болгарського уряду на ноту російського
уряду щодо М. Драгоманова. У ноті болгарського уряду, поданій
представникам європейських великодержав, зазначалося: «Пан
Драгоманов тільки два роки працює в міністерстві освіти в Болгарії, де керує кафедрою загальної історії у вищій школі в Софії.
У російській ноті не поставлено проти нього жодного закиду, що
був би оснований на якомусь дійсному факті, коли, навпаки, із
зібраних про нього інформацій, стає очевидним, що він повністю
відданий історичним та філологічним студіям, не належить до
жодних таємних товариств і зовсім не заслужив на жоден закид,
крім, хіба того, що він є українським сепаратистом» [11, с. 192].
У праці «Русская революционная эмиграция среди болгар»
Г.  Бакалов висвітив питання вислання російських емігрантів у
розділі «Высылка русских эмигрантов из Болгарии в 1891 году».
За Г. Бакаловим, російський уряд звернувся до німецького з проханням вплинути на болгарський уряд і допомогти з висланням
російських емігрантів. Російський уряд вважав, що емігранти
влаштувалися на державну службу, мали непогані заробітки, що
дозволяло їм продовжувати свою революційну діяльність. Г. Бака-
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лов навiв ноту, вручену російським послом німецькому міністру
закордонних справ, у якій російський уряд за сприяння німецького вимагав від болгарського вислання тринадцяти російських
емігрантів, серед яких був і М. Драгоманов [15, с. 137]. Учений
був добре обізнаний із ситуацією, що склалася. Хоча болгарський
уряд заступився за нього, М. Драгоманов писав М. Павлику в листі від 2 лютого 1891 року: «<…> а јак і мене виженуть із Болгаріјі, – а се дуже легко може случитись під прессіјеју не тільки
Россіјї, але і Австріјі…»; у листі від 15 лютого знову повернувся до
цієї теми: «<…> деякі льуде будуть <…> настојувати, шчоб мене
вигнали з Болгарії, звісно, під фірмоју росс. нігіліста»; у листі від
18 травня зауважив: «<…>бо ось навіть нота Де Гірса позавидувала мојім 12.000 франкам, шчо ја получају тут» [16, с. 124, 127,
206]. Свою думку висловив І.  Франко: «Я підозріваю, що після
звісної россійської ноти вони по троха раді би позбутися Вас, як
одної, хоч, звісно, далеко не головної, з причин неприхильности
до них Росії» [12, с.  420]. Бакалов пояснив невислання в Росію
Дебогорія-Мокрієвича і Драгоманова тим, що болгарський уряд
знайшов мотив – ніби-то вони набули громадянство Болгарії [15,
с. 144–145]. Відомо, що Драгоманов не набув болгарського громадянства, хоча йому багато разів пропонували [17, с. 46], а лише
Дебогорій-Мокрієвич – під іменем Петара Каблукова.
Описи забороненої літератури, вилученої російською поліцією в 1892 році, свідчать, що в цих списках були і твори М. Драгоманова [11, с.  213–216]. У 1893 році повідомлялося, що «під
впливом злочинного гуртка, організованого у м.  Львові з ініціативи емігранта Драгоманова, Бурцева, Аксельрода та інших,
виникли гуртки в містах Харкові, Києві, Одесі, Дерпті…» [11,
с. 217]. 19.09.1894 року київський цензор повідомив начальнику
Київського жандармського управління: «Брошура Драгоманова
“Лібералізм і земство” вирізняється відомим вашому превосходительству спрямуванням, властивим <…> більшості творів цього озлобленого проти російського уряду емігранта» [11, с. 221].
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Портрет М. Драгоманова,
виконаний для першого випуску
Вищої школи у 1891 р.

Леся Українка та Аріадна
Драгоманова.
Софія, 1894 р.

Лiдiя та Аріадна Драгоманови.
Фотосалон Д. Карастоянова, Софія
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Болгарський щоденник
М. Драгоманова. Софія, 1889 р.

IM

116

Записка М. Драгоманова
д-ру К. Кристеву. [1892]

Фрагмент листа В. Гольштейна,
друга родини, до Лiдiї
Драгоманової-Шишманової про
стан здоров’я М. Драгоманова.
[1892]
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14.10.1894 року київський цензор повідомив про політичне
спрямування праці М. Драгоманова «Історична Польща і великоруська демократія» [11, с. 222]. У день смерті М. Драгоманова –
8 (20) червня 1895 року – гамбурзький кореспондент у некролозі
теж торкнувся теми стосунків вченого й політика з російським
урядом: «Болгарія <…> Сьогодні тут померла людина, яка відіграла видатну політичну роль в Росії а також в Австрії <…>
Драгоманов в останні роки життя був професором історії у Вищій
школі в Софії, його впливам була приписана непопулярність росіян підчас регентства Стамболова в Софії. Також через нього Росія
в той час неодноразово подавала рекламації проти Болгарії, за
надання притулку російським Нігілістам» [11, с. 269].
Цитовані документи хронологічно охоплюють 1889–1895 роки,
тобто софійський період професора М. Драгоманова. Вони вказують на те, що в Болгарії часто згадували політичну діяльність вченого і робили акцент на її антиросійському спрямуванні, висловлювалися припущення про його впливи на болгарську політичну
еліту. Проте І. Шишманов однозначно заявив, що М. Драгоманов
прямо не брав участі в політичному житті Болгарiї, але в приватних
бесідах висловлював свої думки. Г. Бакалов підкреслював теж, що
«не втручаючись безпосередньо у політичне життя Болгарії, Драгоманов <…> користувався загальним визнанням» [15, с. 116].
Політичне оточення М. Драгоманова в Софiї було різнобічним.
З одного боку – Мiнiстерство просвiти, яке обслуговувало інтереси правлячої партії прем’єр-мiнiстра Ст. Стамболова, Царський
палац, з іншого – болгарські періодичні видання різних політичних спрямувань, з третього – українські й російські полiтемігранти, з якими вчений спілкувався постійно.
Документи в болгарських архiвах розкривають характер
стосункiв М.  Драгоманова із Царським палацом. Аналiз Книги
запрошень викладачiв на засiдання Вищої школи (29.11.1888–
20.09.1891) показав, що викладачiв запрошували на такi заходи
державного значення, як панахида в церквi Святого Краля за

www.etnolog.org.ua

118

Антоніна Якімова. БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

IM

FE

головою Народних Зборiв З. Стояновим [18, л. 26]; зустрiч тiла
померлого З. Стоянова на залiзничному вокзалi в Софiї й участь
у траурнiй ходi до церкви Святого Краля [18, л.  29]; прохання
розписатися в книзi спiвчуттiв у Палацi у зв’язку зi смертю брата Її Царської Величностi [18, л. 48] та взяти участь у панахидi
в католицькiй церквi [18, л. 49]; Урочиста молебень 14 лютого
1890 року на Александрівській площі і пiсля неї вистава в Палацi
[18, л. 53]; проводи принцеси Клементини на залiзничному вокзалi у зв’язку з вiд’їздом за кордон з Орiєнт-Експрес [18, л. 60];
молебень у католицькiй церквi з нагоди дня народження принцеси Клементини [18, л. 61].
Я. Окуневський, описуючи зустрічі з М. Драгомановим у Відні у
1891 році, розповів про враження вченого від перебування в Болгарiї, якими той поділився. М. Драгоманов, зокрема, сказав: «А от
що цікаво! Я – окричаний “революціонер <...> соціаліст <...>
нігіліст», а в Софiї ми, я і моя родина стали “двораками”. Князь
просить мою родину на вечірки у вузькому колi. А раз на балю
князь підійшов до мене, стиснув руку (болгари зараз цілують його
в руку за таку честь) та сказав, що жалує, що різновидні обов’язки не позволяють йому слухати мої лекцiї. Він, каже, чув, що мої
лекцiї дуже інтересні» [13, с.  254]. М.  Драгоманов висловлював
припущення, що доброзичливе ставлення Палацу до нього пов’язане, найвірогідніше, «з впливом Парижа, де академічні сфери
дуже хорошої думки» про нього [19, с. 121].
Серед документів, які збереглися в НА БАН, – запрошення
М. Драгоманову із Царського палацу на бал 20 січня 1890 року
[20] та лист ученого з відмовою за станом здоров’я взяти участь
в прийомі в Царському палаці 2 квітня 1895 року [21]. 16 січня
1895 року мiнiстр просвiти К.  Велiчков запросив ученого прибути в Мiнiстерство о 16‑ій годині. Князь звернувся до мiнiстра
з проханням обговорити з допомогою ректора Вищої школи
Д. Агури і М. Драгоманова форму рескрипта, якого князь хотiв
би обнародувати в день народження спадкоємця – 18 січня,
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у якому йшлося б про книгу, яку князь хотiв би видати про Болгарiю в пам’ять про цей день. Редакцiя рескрипта і назва книги «Българското Отечество», запропонованi М.  Драгомановим,
були прийнятi [22, л. 9]. Викладенi факти свiдчать про постiйнi
контакти вченого із Царським палацом.
Заслуговує на увагу культурне оточення родини Драгоманових у Софiї. За П.  Атанасовим, М.  Драгоманов зустрiчався з
такими болгарськими письменниками й поетами, як А.  Константiнов, І.  Вазов, М.  Белчева, К.  Кристев [23, с.  79]. М.  Драгоманов високо цінував сатиричний талант А.  Константiнова і
з захопленням відгукувався про оповідання І.  Вазова «Кой ще
цивилизува Шопско» [24, с. 151]. Іл. Дімітров пригадав, що під
час відвідин професора у квітні 1895 року на столі побачив книгу І. Вазова «Драски и Шарки». Учений поділився, що читає «Бай
Ганьо» А.  Константiнова і додав, що «пан Алеко має рідкісний
талант розповідати й усміхатися» [25].
Драгоманови і Шишманови дружили з болгарським художником чеського походження Іваном Мирквичка, який з 1889 року
проживав у Софiї, а 1896 року став першим директором Першої
художньої школи.
Людмила Драгоманова була всебiчно обдарованою особистістю – високої музичної культури, гарно малювала, була членом
Болгарського артистичого товариства в Софiї, у якому виставляла
свої картини [26, л. 9]. У листах до Лiдiї з Києва 1900 року Л. Драгоманова цікавилася, чи Лiдiя продовжує займатися музикою і співати; писала, що сама грає менше, але слухає Раду, і що не малює, бо
ніколи (лист від 05.01.1900 року) [26, л. 6–6 гр.]. Л. Драгоманова
отримала квиток дійсного члена Літературного артистичного товариства в Києві і повідомила, що «цензом» для вступу послужило
свідоцтво артистичого товариства в Софiї, на виставках якого вона
презентувала свої картини (лист від 15.01.1900 року) [26, л. 9].
12 лютого 1893 року Лiдiя Шишманова iнiцiювала створення
музичного товариства. Алеко Константінов, який був обраний

www.etnolog.org.ua

120

Антоніна Якімова. БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

IM

FE

секретарем на установчих зборах, змалював цю подію у віршовано-гумористичній формі. За його словами, збори відбулися в салоні Лiдiї, і на них були присутні близько двадцяти дам з вищого
світу [27, л. 1]. Членами музичного товариства стали також Аріадна (молодша сестра Лiдiї) і Людмила Драгоманова, яка подарувала товариству збірники з творами Миколи Лисенка [23, с. 66].
Про музичні вечори залишив спогади бельгiйський пiанiст і
композитор Дезiре Пак у листах до Лiдiї та Івана Шишманових.
Серед них є лист від 15.01.1900 року, адресований безпосередньо
Людмилi Драгомановiй, яка високо цінувала талант композитора
[26, л. 14 гр.]. Дезiре Пак із дружиною певний час жили в Софiї
і належали до близького оточення Драгоманових-Шишманових.
У листi вiд 25.05.1898 року композитор написав Лiдiї: «Якщо ще
живi пан та панi Драгоманови, Георгови, Мiлетiчi, Мiнцеси, Мiлюкови і iншi, передайте їм, що я з приємнiстю згадую про них»
[28, л. 4]. У листi до Л. Драгоманової вiд 01.09.1899 року Дезiре
Пак, зокрема, писав: «Ми продовжуємо згадувати наших хороших друзiв і нашi гарнi музичнi вечори на “вулицi Мiлiн камак”,
і спогади викликають у нас бажання побачити всiх вас у Брюселi» [28, л.  10 гр.], і знову запитував про Мiлюкових, Мiнцесiв
і Георгових, Лiдiю та Івана Шишманових [28, л. 11 гр.]. Цiкавим
є факт, що в листi з Афін вiд 18/05.03.1901 року Дезiре Пак просить Л. Шишманову передати вітання всій «Кліці»! [28, л. 19 гр.].
У листi вiд 20.12.1904 року з Брюсселя Дезiре Пак зауважив, що
якби дозволяли кошти, то йому достатньо було б побачити Лiдiю,
її чоловіка й Міку і, накінець, усю «Кліку» [28, л. 41 гр.]. У листi
вiд 19.10.1906 року з Лісабона вiн зізнався, що поїхав би на турне
в Софiю, щоб знову побачити всіх, тому що саме про всю «Кліку»
він зберіг найкращі спогади з-поміж інших осіб, яких зустрічав
після того! [28, л. 54 гр.–55]. Дезiре Пак згадував родини Драгоманових, Георгових, Мiлетiчiв, Мiнцесів, Мiлюкових. Якщо додати Шишманових, Дезiре Пака з дружиною то, можливо, саме вони
й були ядром так званої «Кліки». Це було товариство високоін-
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телігентних людей, доброзичлива атмосфера якого запам’яталася
бельгiйському композитору на все життя. Л.  Шишманова залишила спогади про «Кліку» у своєму щоденнику за 1897–1898 роки
[29, л. 9; 24]. Імовiрно цей термiн Лiдiя привезла із Женеви з часiв
студентського життя.
У Драгоманових часто збиралися гостi. І. Шишманов згадував
про «Лiдинi five oclock-и знаменитi» [30, л. 18]. Леся Українка залишила теж спогади: «<...> І люди в цiй Софiї чуднi, збор з усього
свiту, – як зберуться до наших гостi, то одразу на чотирьох мовах
говорять» [31, с. 273].

3.1.1. Контракти з Міністерством
народної просвіти Болгарiї

IM

Передісторія запрошення М.  Драгоманова на кафедру історії
в новоутворений вищий навчальний заклад Болгарії висвiтлено
у другому роздiлi монографії (§ 2.4). І. Шишманов, працюючи в
Мiнiстерствi просвiти, почав вивчати це питання одразу пiсля вiдкриття Вищих педагогiчних курсів 1 жовтня 1888 року. Уже в листопадi 1888 року М. Драгоманов написав, що «в принципi» приймає запрошення [7, л. 28.]. У сiчнi 1889 року вчений по секрету
повiдомив про таку можливість М. Павлику [10, с. 339]. У листi
до мiнiстра просвiти Г. Живкова вiд 16 червня 1889 року. М. Драгоманов дав згоду викладати в Софії [4, л. 13] на попередньо обговорених умовах, що стосувалися винагороди за працю у Вищій
школі, коштів на переïзд, трирічного контракту та попередження
у випадку вiдставки за шість мiсяцiв.
Отже, у результаті переговорів з І.  Шишмановим і Мiністерством, які тривали з листопада 1888 року до червня 1889 року,
М.  Драгоманова призначили ординарним професором з 1 серпня 1889 року згідно з наказом мiністра просвiти Г.  Живкова за
№ 427 на пiдставi ухвали Болгарськоï ради мiнiстрiв вiд 23 травня
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1889 року [32, с. 320]. У третьому роздiлi дослідження висвiтлено
професорську дiяльнiсть М. Драгоманова у Вищій школі з моменту прибуття до болгарської столиці 28 серпня 1889 року.
Болгарський уряд запросив М. Драгоманова на три роки, але в
1891 році, через вимогу росiйського уряду, задекларовану у вербальній ноті 1890 року, виникла реальна загроза вислання українського вченого з Болгарiї. Як.  Довбищенко слушно зауважив,
що «лише загальне обурення болгарського громадянства примусило уряд вiдхилити вимоги Росiї» [33, с. 36]. Ця історія тривалий
час тримала в напрузі М. Драгоманова і його родину.
1 серпня 1892 року закінчився трирічний контракт ученого з
болгарським Міністерством просвіти, а отже, і офiцiйнi стосунки
вченого з Мiнiстерством. Болгарський уряд зволікав з поновленням контракту. З листа М. Драгоманова з Парижа до І. Шишманова вiд 21.08.1892 року видно, що це питання його дуже турбувало, вiн розраховував на вiдповiдь І. Шишманова, пояснивши так
свою ситуацію: «<...> я в ситуації тих “народів, які не знають,
що починати, – лягати спати чи вставати”, – чи збиратися в дорогу в Болгарію, чи виписати сюди і Раду. Пора б уже вирішити це питання!» [34, л. 24]. Отримавши листа вiд І. Шишманова,
М. Драгоманов виклав свої міркування щодо проблеми, що склалася (лист вiд 04.09.1892 року): «Дорогий Ваня, зараз я отримав
твого листа вiд 20 серп. ст. ст. щодо питання про мою службу в
Софiї. Ось моя думка: не треба змішувати різні речі, як про поновлення контракта (1) і справу про службу без контракта (2). Тому
якщо п.  Міністр задоволений моєю работою і сам бажає поновлення контракта, то я <…>. Якщо ж Міністерська рада не бажає
цього продовження, – тоді тільки можна говорити про мою службу на інших умовах. І звичайно я можу говорити про ці умови
скільки-небудь серйозно тільки тоді, коли мені їх запропонують.
В усякому випадку шкода, що справа так запізнилась [34, л. 25].
Якщо тепер контракт не буде поновлений і я прийму лекторську
позицію, то в мене <…>, і зв’язок мiй з школою послабне <…>.
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А професорська справа вимагає саме [морального] зв’язку зі школою! – alma mater» [34, л. 27 гр.].
Людмила Драгоманова у листах до Лiдiї та Івана Шишманових
теж просила допогти у розв’язаннi цiєї проблеми. 01.09.1892 року
вона писала: «Тепер не отримуючи новин з питання, що нас цікавить, мене беруть всякого роду неприємні сумніви» [35, л. 53]
і попросила І. Шишманова (лист від 04.09.1892 року) допогти у
з’ясуваннi справ щодо продовження або не продовження контракту [35, л. 55]. У листі до Лiдiї вiд 11.09.1892 року написала здивовано: «Тепер становище тата стає зовсім комічним. Ти радиш
Татові писати Міністру <…> прохання. Якби не ти, Тато міг би й
не знати, що контракт не поновлений. (Ти пишеш про причини,
що вони не політичні. Які ж вони?)» [35, л. 58 гр.]. Лiдiя запевнила, що йдеться не про полiтичнi причини.
Лiдiя попросила чоловiка знайти спосiб пояснити мiнiстровi
важливiсть контракту для батька: «Адже з вiком стає важче влаштуватися, і якщо наступного року його звiльнять, то вiн опиниться
на вулицi, втративши чотири роки <…> Протягом перших рокiв
як завідувач кафедри і як викладач надто мало, а треба думати, що
вiн повинен постаратися вiдкласти щось, тому що вiн не має права
нi на яку пенсiю, не говорячи про болгарську. Погодинна оплата
це найгірше, що є у свiтi, найжахливiше для чоловiка у вiцi. Уявити
тiльки тиждень хвороби і ось жахливi втрати» [36, л. 18 гр.–19].
23 вересня 1892 року Драгоманов повiдомив Лiдiї, що вiдправив листа мiнiстру Живкову. Копiю французькою мовою Драгоманов переслав Лiдiї. У листi до мiнiстра Драгоманов написав про
iнформацію Шишманова стосовно того, що Рада Мiнiстрiв не проголосувала за продовження його контракту ще на три роки і про
пропозицiю продовжити роботу у Вищiй школi на iнших умовах.
Драгоманов висловив своï побажання щодо того, на яких умовах
вiн мiг би продовжити працювати: якщо за ним буде збережена посада професора і зарплата 12 000 на рiк. Про спiвпрацю у
«Сборнику» Драгоманов написав: «Щодо моïх робiт у Сборнику,
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про що менi теж сказав п. Шишманов, повинен сказати, що менi
було б дуже складно ïх збiльшити, тому що я зараз даю Сборнику
результати наукових пошукiв, якi я вiв протягом 20 рокiв і якi вимагають спецiального опрацювання, яке не можна збiльшити без
шкоди для моєï роботи в Школі» [2, л. 54 гр.]. Г. Живков пропонував М. Драгоманову погодинну оплату і гонорар без контракту,
а також збiльшити кiлькiсть публiкацiй у «Сборнику». Переговори
затягнулися і лише на початку жовтня (лист вiд 09.10.1892 року)
вчений повiдомив І. Шишманову, що надіслав міністру телеграму
зі згодою на рiчний контракт [34, л. 31].
Проте вiд’їзд М.  Драгоманова затягнувся ще на мiсяць. Драгоманови навiть влаштували сина Свiтозара в паризький лiцей
[34, л. 31; л. 33]. У листi до І. Шишманова вiд 04.11.1892 року
М.  Драгоманов писав: «Потрібно було поступати, як я просив – тобто направити мені сюди повідомлення з міністерства
про поновлення контракта, а в той же час подати мені заяву
про відпустку, яку б рахували з дня отримання повідомлення
про продовження контракта» [34, л. 35]. Нарештi 14 листопада
1892 року М. Драгоманов сповiстив І. Шишманова: «Зараз виїжджаємо з нашої Швейцарії» [34, л. 39].
У листi до М.  Павлика з Софiї вiд 25.11.1892 року М.  Драгоманов повiдомив: «Дуже возможно, шчо мене будуть хотiти оставити шче на 3 роки, – бо крiза скiнчилась тим, шчо мij мiнiстр
освiти зоставсь (Стамболiст)» [19, с. 106]. Отже, пiсля тривалих
зволiкань з М. Драгомановим був пiдписаний контракт на один
рiк, але на заявлених ним умовах.
Про проблеми з продовженням контракту М. Драгоманов писав рідним в Україну. Реакцiя Лесі Українки, наприклад, була такою: «Ваш лист з Парижа ми отримали, там Ви писали про справу вiдновлення контракту і про замiр зостатися в Парижi. Може,
воно й краще буде, коли Ви знов оселитесь в Європi, бо таки трудно хворiй людинi по Азiях пробувати, тiльки все ж прикро знов
зриватися і цiле велике переселення робити» [31, с. 150].
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Питання про продовження контракту постало знову на межі
1892–1893 років. Учений повідомив М.  Павлику листом від
06/18.06.1893 року: «Міністр народної просвіти представив міністерській раді, шчоб поновити контракт зі мноју на 3 роки, і казав, шчо надіјетьсьа на те, шчо пројде. Та побачимо» [19, с. 236].
М. Драгоманов заявив у листi до мiнiстра вiд 28.06.1893 року, що
не може прийняти поновлення контракту тільки на 1 рік, а не на
3, тому що це поставило би його в непевне становище стосовно
найважливішого для нього особистого питання – виховання своїх
дітей. Водночас за рік він не зміг би перекласти свої лекції болгарською мовою [4, л. 21]. Л. Драгоманова занотувала в щоденнику,
що «перед від’їздом в кінці червня в Париж М. П. настійливо вимагав, щоб йому сказали, чи потрібен він Вищій школі». Дружина вченого зауважила, що «відповідь прийшла на диво швидко.
Рада Міністрів продовжила контракт на три роки» [22, л. 80 гр.].
Повідомлялося, що винагорода за працю повинна видаватися
золотом, а це виходило приблизно на 40 фр. більше щомісяця.
Цей факт підняв дух М. Драгоманова і «повернувся він в Софію в
кінці вересня спокійнішим і впевненим у своєму становищі» [22,
л. 80 гр.]. Учений одразу приступив до роботи й пропускав лекції
лише тоді, коли біль ставав нестерпним.

3.2. Професорсько-викладацька і наукова дiяльнiсть
у Вищiй школi

Дослiджений документальний і архiвний матерiал дозволив
вiдтворити дiяльнiсть М. Драгоманова у Вищій школі за такими
пунктами:
– допомога вченого в органiзацiї навчального процесу: складання програм, розкладу занять, участь у педрадах, вироблення
проекту статуту;
– формування студентської бiблiотеки;
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– колеги і студенти; лекцiї;
– допомога мiнiстерству народної просвiти;
– реконструкцiя образу вченого – професора Вищої школи через спогади його сучасникiв: колег, студентiв, рiдних.
Вищі педагогiчні курси, відкриті 1 жовтня 1888 року в Софiї,
законом вiд 18 грудня 1888 року були реорганiзувані у Вищу школу. Ректор Вищої школи А. Теодоров на засiданнi ради викладачiв
у кiнцi 1888/1889 навчального року оприлюднив рiчний рапорт
Мiнiстерству просвiти. У третьому роздiлi мовилося про викладачiв і особлива увага акцентувалася на проханні завчасно повiдомити про лекцiї, якi вони читатимуть в наступному семестрi [37,
с. 77–78]. А. Теодоров пояснив: «Мета цього прохання була зрозумiлою. Тут немає одної достатньої бiблiотеки, яка б задовольнила повнiстю потреби одного читача з обраної ним спецiальностi
або з окремо взятого питання; немає тут і т р а д и ц i й [видiлено А. Теодоровим. – А. Я.], згiдно яких можна взятися за швидке
складання плану викладання, нi то засвоєного з лiтератури методу з рiзних дисциплiн» [37, с. 78]. За М. Арнаудовим, Мiнiстерство
запросило М. Драгоманова з iнiцiативи І. Шишманова, який був
неймовiрно щасливий, що «Вища школа дiстала одну першокласну наукову силу, яка зробила б честь будь-якому iншому європейському унiверситетовi» [37, с. 75].
М.  Драгоманов дав згоду викладати у Вищій школі у листі від
16.06.1889 року [4, л. 13], тому мiнiстр просвiти Г. Живков хотів
бачити вченого вже в червнi в Софiї [4, л.  13], розраховуючи на
його допомогу в складанні програм на наступний навчальний рік
[30, л. 11]. І. Шишманов попросив ученого від імені мiнiстра прибути до Софії «не пiзнiше кiнця червня» з тим, щоб почати складати
програми, підкресливши, що без М. Драгоманова вони «не хочуть
робити нiчого у цьому напрямку» [30, л. 11]. Практичний досвід
складання програм М.  Драгоманов мав ще з Київського університету. У 1864–1865 роках учений опрацював і оприлюднив Програму з історії Давнього Сходу [38, л.  8]. У Софії М.  Драгоманов
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одразу приступив до роботи зі складання навчальної програми для
Вищої школи, тому що в листі від 07.09.1889 року Л.  Леже повідомив І. Шишманову: «Я тільки що побачив у “Свободі” програму
Вищої школи – я її переклав і переслав у “Revue internationale de
l’enseignement” для друку» [39, л.  2–3]. На засiданнi педагогiчної
ради програма обговорювалася 5 вересня [18, л. 57].
Мiнiстр сподівався, що М. Драгоманов погодиться на ректорство. У листі до І. Шишманова в липні 1889 року вчений категорично відмовився від такої пропозицiї [3], а на аудієнції у міністра підтвердив свою позицію. У щоденнику вчений занотував:
«З приводу Вищої школи попередив, що я не маю адміністративно-організаційного досвіду і взагалі для адміністрацiї потрібно запропонувати болгарина, а з мене достатньо буде якщо допоможу
в організації бібліотеки до занять студентів» [40].
М.  Драгоманов затримався до серпня iз-за участi в Першому мiжнародному конгресi фольклористiв у Парижi (29 липня –
5 серпня 1889 року), де зібрав програми французьких гiмназiй
та лiцеïв, унiверситетiв, замовив необхiднi книги для Софійськоï
бiблiотеки [41, с. 43].
Про своє прибуття М.  Драгоманов повідомив телеграмою з
Будапешта 15.08.1889 року (ст.  ст.) [7]. 28 серпня 1889 року
(н. ст.) український учений прибув до Софiї. На вокзалі його зустрів зять І. Шишманов, вони пообiдали в одному із софійських
ресторанів і поїхали в с.  Княжево (сучасний район Софiї), де
жила донька вченого Лiдiя – дружина І.  Шишманова. У с.  Княжево в кiмнатi, де ночував М.  Драгоманов, був ще один чоловік – молодий болгарський студент А.  Коцов. У 1895 році вiн
описав свої враження від спiлкування з М. Драгомановим у листi
до І. Шишманова [22, л. 64].
Початок перебування в Софiї М. Драгоманов описав у щоденнику [40]. Щоденник опрацював, пiдготував до друку і вперше
оприлюднив П.  Атанасов у 1965 році в журналi «Жовтень» [8].
У 2005 році щоденник опублікований уперше в Болгарії в пере-

www.etnolog.org.ua

128

Антоніна Якімова. БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

IM

FE

кладі болгарською мовою [42]. Хронологiчно він охоплює невеликий перiод часу. Перший запис зроблено четвертого, а останній – восьмого вересня 1889 року.
М.  Драгоманов приступив до роботи, активно допомагаючи в організації навчального процесу: складанні програм і розкладу лекцій, написанні курсу історії Давнього Сходу; створенні
студентської бібліотеки: складанні бібліографії та її укомплектуванні; працюючи над створенням закону про Вищу школу. Через
день після приїзду, 30 серпня 1889 року він зустрівся з мiнiстром
просвiти. На аудієнцiї вчений пообiцяв зайнятися організацією
бiблiотеки і допомогти з класифікацією фольклору для збiрника, як він це робив у «Mélusine» [40]. З 2 вересня М. Драгоманов
почав вивчати каталог Народної бiблiотеки і до 8 вересня закiнчив цю роботу. За його словами, метою було «виписати всi книги
iсторичнi», щоб упорядкувати iсторичний вiддiл бiблiотеки при
Вищiй школi [10, с. 398].
Згідно з протоколом № 2 засідання Ради викладачів від 11 вересня 1889 року, М. Драгоманов вніс пропозицію направити Мiнiстерству список необхідної літератури для придбання в кількох
примірниках, щоб студенти могли користуватися нею, «і в такий
спосіб закласти основи майбутньої студентської бібліотеки» [43,
л. 19]. На засіданні в жовтні (протокол № 4 від 21.10.1889 року)
викладачам доручили скласти списки книг і журналів за своїм фахом [43, л. 20 гр.]. На грудневому засіданні (протокол № 10 від
07.12.1889 року) списки затвердили і викладачам М. Драгоманову, Л.  Мілетічу та викладачу математики (прізвище не вказано)
доручили їх перевірити [43, л. 27 гр.]. У листі до М. Павлика від
09/21.12.1889 року вчений повідомив, що його обрано членом
комiсiї «по бiблiотечним справам» [10, 409]. На засіданні в січні
1890 року (протокол № 8 від 26.01.1890 року) було обрано комісію для складання списків необхідної літератури. До її складу
ввійшли: Драгоманов, Цонев, Георгов, Балабанов, Добруський,
Оден, Добрев [43, л.  57 гр.]. Завдяки пропозиції про багатоек-
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земплярне укомплектування професор М. Драгоманов вважається основоположником студентської бібліотеки СУ.
У листопаді 1889 року М. Драгоманов розповів М. Павлику, що
собою представляє новий навчальний заклад: «<...> це власне не
университет, а педагогичне училишче, котре переробльуjесьа на
университет, проходьучи через 2 провізоріjі, – котрі одначе скріплені двома законами, вотірованими в Нар. Собраніjі. Тепер тілько ми профессори, – (або ліпше провізоричні ж преподавателі, покликані міністерством, бо ординарниj профессор тільки jа один,
бо jа один все таки був профессором в справжньому университеті,
а екстраорд. теж один – (чех, котриj десь був приват-доцентом) –
будемо виробльати проект статута б(ільше) чи менше подібного
до университетського, – та j то кажуть нам держатись по можливости в рьамках вотованого закона, котриj зміньати ранішче
3 років, заким скінчитьсьа цікл курсу 1‑го, – неполітично» [10,
с. 400]. Лист засвідчив, що М. Драгоманов був єдиним ординарним професором на початку 1889/1890 навчального року і брав
активну участь у виробленні проекту статуту першого болгарського університету.
В архiвi І. Шишманова зберiгається примірник «Закону й Правил
Вищої Школи» видання 1890 року, з автографом Драгоманова на
обкладинцi [44]. Учений уважно опрацював документ, виправляючи та роблячи помiтки на полях: замість термiна «вiддiл» – «факультет»; уточнюючи у чиїй компетенції мають бути ті чи інші положення (факультет/декан), поставив багато знаків питання та мінусів;
навпроти § 4 Правил написав цифру 4, тобто навчання повинно
тривати 4, а не 3 роки, як записано в документi. Інший документ –
на аркуші паперу написаний розділ «О факультетских заседаниях»
[44, л. 133]. Обидва документи свідчать, що М. Драгоманов активно
працював над створенням «Закону й Правил Вищої Школи».
Наприкiнцi 1893/1894 навчального року М. Драгоманов працював у Комiсії з реформи Вищої школи [45, с. 115]. Учений згадував про це в листі до Павлика від 07/19.07.1894 року: «В остат-
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нi днi мусив працьувати в комiсiji реформи нашого В. Училишча
і писати рiжнi оффiц. записки. S p e r i a m o bene!» [45, с. 115].
У серпні 1894 року в газетi «Свободно слово» вийшла стаття
М. Драгоманова «Няколко думи за нашето Висше училище», яку
можна розглядати як програму заходів, запропоновану вченим
для покращення діяльності Вищої школи. Учений обгрунтував
потребу Болгарії мати свiй нацiональний університет, тому що
сусiднi держави Румунiя, Грецiя, Сербiя, Австрiя вже мають такi
заклади. Переконливо довів, чому гiмназiйнi вчителi не можуть
викладати у Вищiй школi – вони знають тiльки готовi виробленi
результати науки. Професор у Вищiй школi повинен мати насамперед здiбнiсть до самостiйного дослiдження науки [46, с. 2].
М.  Драгоманов вказав критерiї, яким має вiдповiдати викладач
Вищої школи: мати здатнiсть до систематичної розробки науки, спецiальну пiдготовку, знання найменше 4‑5 iноземних мов;
близьке знайомство з викладачами наук передових європейських
країн, яке вiн повинен постiйно пiдтримувати [46, с. 2]. Учений
вважав, що потрiбно пiдняти науковий рiвень школи, а для цього
необхiдно запросити у Вищу школу тих болгар, якi вже завоювали
визнання у науковому свiтi та iноземних учених, вiдомих своїми
працями і якi вже викладали у вищих навчальних закладах за кордоном. М. Драгоманов висловився про необхiднiсть вiдрядження
за кордон молодих викладачiв на 2–6 семестри з викладанням у
різних європейських країнах, для знайомства з бiблiотеками, рукописами, колекцiями, музеями і т. iн. [46, с. 2].
М.  Драгоманов пропонував створити факультетськi ради, якi
мали б право рекомендувати Мiнiстерству кандидатiв на викладацькi посади, призначити конкурси на замiщення викладацьких
посад; збiльшити витрати на унiверситетську бiблiотеку; побудувати унiверситетське примiщення, тому що iснуюче не витримує
критики; додати ще один рiк до трирiчного унiверситетського
курсу. М. Драгоманов пояснив, що три роки абсолютно недостатнi, «особливо для Болгарiï, де молодь отримує у середніх навчаль-
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них закладах надто недостатню пiдготовку, майже не знає зовсiм
iноземнi мови і не тiльки немає навикiв до письмовоï роботи, але
навiть до читання книг з розумiнням прочитаного, а ще менше
до комбiнування даних, викладених у рiзних книгах. Ледве на
третьому роцi перебування учня у Вищiй школi цi недолiки, якi
серйозно перешкоджають спецiальним заняттям, частково усуваються. Але тут учень повинен покинути школу!» [46, с. 3]. За
М.  Арнаудовим, багато пропозицiй М.  Драгоманова про покращення вищої освiти в Болгарiї було взято до уваги спецiально пiд
час вироблення закону про Вищу школу в 1894 році [37, с. 111].
Учений приступив до роботи й почав знайомитися зi своїми
колегами, про що залишив нотатки в щоденнику. Першим, з ким
його познайомив І. Шишманов, був історик Д. Агура. Вищу освіту
він здобув у Ясах, у Софії та Пловдиві викладав у чоловічій гiмназії. Д.  Агура попросив М.  Драгоманова порадити щось нове з
римської історіï. З’ясувалося, що він не знав нiмецької мови і не
мiг читати нових нiмецьких видань, а французьких авторiв, названих М. Драгомановим, не знав [8, с. 129]. 6 вересня 1889 року
Д. Агуру обрали ректором. Описуючи процедуру обрання ректора, учений кiлькома словами охарактеризував і своїх колег: «Балабанов, який буде навчати у Вищiй школi класичним мовам, здається, грецькiй, має вигляд чоловiка, який собi цiну знає <...> Те
ж саме – Михайловський, другий класик Вищої школи, який вчився 30–40 рокiв тому в Московському унiверситетi. Іванов (математик) і Мiлетiч (славiст) молодi і простi, і разом з Добревим і
Георговим представляють новоєвропейський елемент у школi.
Попов – схожий на протодиякона – бувший семiнарист, але потiм закiнчив курси кандидатом в Одеському унiверситетi, – буде
викладати болгарську мову і лiтературу, – має вигляд середнього
мiж старими і новими болгарами» [8, с. 129].
За М.  Арнаудовим, штатними викладачами iсторико-фiлологiчного факультету і колегами М. Драгоманова у 1889 році були:
Дiмiтр Агура – римська iсторiя (І і ІІ семестри), Георгiй Попов –
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староболгарська і новоболгарська мови, Марко Балабанов – старогрецька мова, Іван Брожка, чех – латинська мова [47, с. 114].
На початку 1891/1892 навчального року приходить д‑р Борис
Мiнцес, викладач нiмецькоï мови [47, с. 124], у 1892/1893 навчальному році – Дiмiтр Матов, викладач слов’янської фiлологiї [47, с. 133].
У 1894 році з Мiнiстерства просвiти переходить на постійну
роботу у Вищу школу І. Шишманов і починає читати лекцiї з порiвняльної лiтературної iсторії. М. Драгоманов, як стверджувала
його донька Лідія, давно спонукав І. Шишманова до цієї роботи.
За щоденником М. Драгоманова, 8 вересня 1889 року вчений
запланував вiдвiдати своїх колег Марка Балабанова, Нiколу Михайловського, Йосіфа Ковачева, але вдалося зустрітися тiльки
з М.  Балабановим. У розмовi торкнулися творiв ученого, «про
якi Балабанов дiзнався з брошюри Шишманова». Тему богумiльства, розпочату М. Драгомановим, М. Балабанов не пiдтримав,
але вони «поговорили про багатство етнографiчного і архiвного
матерiалу, яке можна знайти в Болгарiї». Щодо служби в Київському унiверситетi, М.  Драгоманов пригадав, «як гр.  Толстой
звинувачував його в малоросiйському сепаратизмi за те, що вiн
критикував його шкiльну полiтику». Учений зауважив М. Балабанову, «що й тут росiйський уряд показав те ж незнання справи
і дрiб’язковiсть особисту» [8, с. 131].
З Йосифом Ковачевим учений не зустрiвся, але занотував,
що минулого навчального року Й. Ковачев викладав соцiологiю.
Унаслiдок прецедента, описаного М. Драгомановим, кафедру соцiологiї у Й. Ковачева забрали і доручили йому читати «якусь частину педагогiки у Георгова, який теж буде викладати педагогiку,
з фiлософiєю» [8, с. 131–132].
У щоденнику М.  Драгоманов залишив свої враження від зустрiчi з Любомиром Мiлетiчем: «Дуже симпатичний чоловiк, не
дуже ще, здається, розумiється на своїй спецiальностi – слов’янська лiнгвiстика, але у крайньому разi, стоїть на дорозi, на якiй
може виробитися в професора на європейський лад». Слiд під-
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креслити, що як iз І.  Шишмановим, так і з Л.  Мiлетiчем iнтуїцiя не пiдвела українського вченого. М. Драгоманов вiдзначив,
що Л.  Мiлетiч учився в Загребi, «знає нiмецьку мову, хоча англiйської не знає і у французькiй, кажуть, слабкий» [8, с. 133].
Л. Мiлетiч запропонував показати приміщення Вищої школи та
бібліотеки [8, с. 133]. Аналiз характеристик викладачiв свідчить,
що М. Драгоманов звертав особливу увагу на знання iноземних
мов викладачами Вищої школи.
Як зазначалося вище, професорсько-викладацька дiяльнiсть
М.  Драгоманова почалася з допомоги в організації навчального
процесу. Складовою частиною навчального процесу у Вищiй школi
були педагогiчнi ради. Аналiз засiдань показав, що вчений не пропускав без поважних причин засiдань і брав у них активну участь.
Пропозиції М.  Драгоманова носили конструктивний характер,
а зауваження були слушними. При обговоренні предметів, які слід
включити до програми юридичного факультету, учений зауважив:
«Немає загального державного права, тому що немає і загальних
законів» [48, л. 6]. Обговорюючи питання перевірки присутності
студентів на лекціях, М. Драгоманов підкреслив, що «принципом
вищої освіти є свобода, тому треба залишити це на совісті студентів і викладачів» [48, л. 11 гр.]. Коли обговорювалося питання про
вивчення іноземних мов, М. Драгоманов висловився за обов’язкове
вивчення хоча б однієї іноземної мови [49, л. 11].
Ученого обирали у рiзнi комiсiї: з укомплектування студентської бiблiотеки [44, л. 57 гр.], з вироблення проекту щодо рiчних і випускних екзаменів [44, 22 гр.], з реформування Вищої
школи [45, с. 115].
5 вересня 1889 року на засіданні педагогiчної ради обговорювалася програма Вищої школи. 6 вересня М.  Драгоманов брав
участь у виборах ректора. За щоденником М.  Драгоманова, викладачі Вищої школи складали розклад лекцій 7 вересня. Учений
зауважив, що викладання історіï обговорювалося найменше і було
поділене між ним і Д. Агурою. Стосовно лекцій вченого Д. Агура
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передав прохання міністра просвіти, щоб у розкладі вони стояли
так, щоб і студенти другого курсу могли ïх відвідувати факультативно [18, с. 135]. Згiдно з протоколом № 1 від 07.09.1889 року
засідань педагогічної ради Історико-філологічного відділення навантаження М. Драгоманова було таким: історія східних народів,
І курс – 4 години, семінарські заняття – 2 години [43, л. 16 гр.].
Учений обговорював своє навантаження з Д. Агурою 2 вересня,
коли І.  Шишманов ïх познайомив. Після попередньої розмови
вони домовилися, що М. Драгоманов читатиме на першому курсі
східну історію, а Д. Агура римську – на другому [8, 128]. 8 вересня
Д. Агура прийшов до М. Драгоманова обговорити ще раз навантаження, тому що міністр висловив побажання, щоб М. Драгоманов
читав лекціï і на другому курсі, адже студенти не дослухали курсу
давньоï історіï і передбачалося, що вони слухатимуть курс М. Драгоманова у другому семестрi разом з історією пiвнiчно-захiдних
слов’ян [8, 131]. Д. Агурі треба було це узгодити з міністром. Згiдно з протоколом № 17 від 23.01.1890 року, навантаження вченого
в другому семестрi виглядало так: історія східних народів і Греції,
І курс – 4 години, семінарські заняття – 2 години [43, л. 34 гр.].
У листі до І. Франка від 23.06/05.07.1890 року М. Драгоманов побіжно згадав, що «взяв був собі 2 години лишніх лекцій на тиждень, щоб хоч як небудь скінчити курс» [12, с. 360]. Можливо, це
лекціï, про які просив міністр.
У 1890/1891 навчальному році навантаження М. Драгоманова
в першому семестрi було: історія східних народів – 3 години, історія північно-західних народів – 3 години на першому курсі (протокол № 1 від 19.09.1890 року) [43, л. 51 гр.], у другому семестрi:
історія східних народів – 2 години і 1 семінар, історія північно-західних народів – 2 години і 1 семінар на третьому курсі [50, л. 9].
Після встановлення дiагнозу хвороби влiтку 1891 року у Вiднi
Мiнiстерство просвіти пiшло на поступки М.  Драгоманову і, як
вiн сам писав, дало йому «великi пiльги пiд час хвороби: 2 мiсяцi
вiдпустки, потiм мiсяця 2-3 скорочення лекцiй наполовину (3 за-
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мiсть 6)» [19, с.  121]. Із-за хвороби вчений нiкуди не виходив,
тiльки на лекцiї і наради у Вищу школу.
У другому семестрi 1891/1892 навчального року професор
М. Драгоманов читав лекції з історії східних народів на першому
курсі (3 год.) і на третьому – нову історію північно-західних народів (3 год.) та вів один семінар (протокол від 08.02.1892 року)
[50, л. 33 гр.]. Згідно з протоколом від 15.02.1892 року, було встановлено, що максимальне тижневе навантаження викладачів Вищої школи складатиме 8 годин [50, л. 39–39 гр.]. Це положення
залишилося незмінним дотепер в Унiверситетi.
У протоколах засідань педагогічної ради Вищої школи про навантаження викладачів за 1892/1893, 1893/1894 1894/1895 навчальні роки М. Драгоманов не згадується. За спогадами одного
студента, у 1894/1895 навчальному році професор М. Драгоманов
читав на першому курсі історію (2 год.) і вів семінар (1 год.) [51,
с.  237–241]. У фонді І.  Шишманова зберiгається розклад лекцiй
на другий семестр 1894/1895 навчального року у Вищій школi
з лекцiями вченого. За цим розкладом, професор М. Драгоманов
читав історію східних народів на І курсi (3 год.) та історію пiвнiчно-захiдних народів на ІІІ курсi (3 год.) [52, л. 4].
Додаткову уяву про організацію робочого часу вченого у Вищій школi може дати його пояснення М.  Павликовi у листi вiд
20.04.1892 року: «Раз на завше запамјатајте, шчо нашi вакацiјi
од 1 Јульа до 1 Октобра ст. ст. <…> А в мене 5 раз на тиждень
лекцiјi ј зостајесьа на бiблiотеку один день вiльниј середа...»
(пом. Павлика: далi переч. «А в недiльу бiблiотека заперта») [19,
с. 25]. Зимовi канiкули у Вищiй школi випадали на 1–15 лютого
[16, с.  9]. Перший семестр у новостворенiй Вищій школі розпочався 1 жовтня 1888 року, тому і в наступні навчальні роки
дотримувалися цієї дати.
Робочий день М. Драгоманова описала Леся Українка під час
гостювання в родині Драгоманових у 1894–1895 роках. Уранці
М. Драгоманов піднімався першим, ішов у їдальню, пив молоко й
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починав працювати. О десятій годині їхав на лекції у Вищу школу,
повертався о дванадцятій годині, перепочивав і обідав з родиною
[53, с. 268–270]. Леся звернула увагу, що вчений щодня займався
зі своєю молодшою донькою Аріадною. Детальніше про це М. Драгоманов писав П.  Павлику: «Тепер jа jіj даjу уроки по 2 години
шчо дньа. Не мудро, та все таки шчось улазить у голову jіj діjсно реального по історіjі, літер(атурі), географіjі, росс. і німецькіj
мові» [19, с. 115]. У другій половині дня родину провідувала Лідія
з чоловіком, переказуючи софійські новини. До М. Драгоманова
приходили колеги, студенти, і як писала Л. Українка – «болгари
і один росіянин», які розповідали йому «рiзнi теперiшнi справи»
[31, с. 238]. Увечері М. Драгоманов працював допізна.
Описуючи М. Павлику початок професорської діяльності у Вищій школі, М. Драгоманов повідомив, що йому довелося написати курс історії давнього Сходу, «шчоб давати студентам записки,
бо все таки јім не може все бути зрозуміле по россіјському» [10,
с. 398]. Пiд його керiвництвом студенти перекладали текст болгарською мовою, а потiм лiтографiчним способом розмножували
його [54, с. 160]. Лідія стверджувала, що батько «мусив страшенно працювати, щоб виробити два цiлком новi курси» [55, с. 302].
За першим контрактом, через два роки викладання у Вищій
школі, М. Драгоманов мав читати лекцiї болгарською мовою, але
як зауважила Лiдiя, «цього вiд нього не вимагали» [55, с.  302].
За спогадами студентiв, на лекцiях М. Драгоманов iнодi починав
говорити по-болгарськи, але потiм переходив на росiйську мову.
[51, с.  239]. Обговорюючи питання продовження контракту з
мiнiстром у червні 1893 року, учений підкреслив, що за умови
його продовження тільки на рік, він не зможе перекласти свої
лекцiї болгарською мовою [4, л.  21]. Стоян Аргіров у листi вiд
24.01.1906 року на запит Л. Шишманової повiдомив: «Лекції, якi
покiйний Драгоманов читав у Вищiй школi, перекладенi з росiйської на болгарську Р.  Косевим, зараз начальник вiддiлення у
мiнiстерствi закордонних справ, а лiтографованi п.  Антоновим,
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зараз учитель в однiй з трикласних шкiл столицi. Мої пошуки з
метою знайти хоча б один повний екземпляр лекцiй покiйного,
виявились безрезультатними й затримали мою вiдповiдь. Можливо п. Антонов, з яким я особисто не знайомий, зберiг якийсь
екземпляр» [56, л. 1 гр.–2]. Лекції з нової історії (1890–1891 роки,
російською мовою), разом з іншими документами з архiву М. Драгоманова, у 1957 році були вiдправленi в подарунок АН СРСР.
Копiї лекцiй зберiгаються на мiкроплiвцi в НА БАН [57].
Спогади про лекцiї М.  Драгоманова залишили студенти,
які були його слухачами в 1890–1892 роках [58, с.  151–152] та
1894–1895-му [51, с. 237–241]. Іл. Дімітров залишив спогади про
семiнар, присвячений англійській історії, який професор М. Драгоманов провів на початку квітня 1895 року [59] та про останню
лекцію 8 червня (ст. ст.) 1895 року в аудиторiї ІІІ історико-філологічного курсу [60, с. 152–156]. Ю. Трифонов вважав, що лекцiї
і семiнари М. Драгоманова принесли велику користь студентам.
Він «не читав, а говорив вiльно, тримаючи в руках написане резюме лекцiї, як для нагадування» [58, с.  151]. Це сприймалося
студентами з найбiльшим захопленням. Учений читав лекцiї російською мовою, але це «не складало нiякої перешкоди, тому що
всi студенти його розумiли» [58, с. 151]. На лекцiях М. Драгоманов робив детальні пояснення, при потребі – зіставлення й порівняння минулого із сучасним, торкався питань, які були цікавими, але незрозумілими для студентів. Ю.  Трифонов підкреслив:
«Як справжній учений, Драгоманов не дозволяв собі нічого ні то
тенденційного, нi то випустити з голови питання, якi становили
предмет лекцiй», а його “дозвольте кілька слів”, яке передувало
вставкам, стало знаменитим помiж студентами і студенти очікували його з нетерпiнням» [58, с. 151]. У курсі історiї Північно-Західної Європи М. Драгоманов торкався іноді питань стосунків між
слов’янами. Найбільше враження на Ю. Трифонова справили питання про слов’янську роз’єднаність і як їх трактував М. Драгоманов. Учений виступав категорично проти думки, що побутувала
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на той час, ніби-то причиною всьому була «племінна особливість»
слов’ян і стверджував, що причиною роз’єднаності слов’ян є «не
ніяка племінна особливість, а те, що вони пізніше почали жити
історичним життям», і якщо слов’яни не об’єдналися, то «причини треба шукати в історичних умовах і складності інтересів,
а не в їх природі» [58, с. 151]. Ю. Трифонов підсумував: «Ця думка Драгоманова заслуговує уваги і в теперішні “лукаві дні” для
слов’янських народів» [58, 152]. Ю. Трифонов написав свої спогади у 1920 році. Студент-першокурсник описав, як уважно слухали
М. Драгоманова, враження від його лекцій і семінарів та про його
останню лекцію – «Монетеїзм з історичної точки зору», яку він
прочитав за день до смерті [51, с.  237–241]. За спогадами студента Г. Ценова, учений користувався великою повагою і пошаною серед студентів: «Ледве чи який генерал користувався такою
увагою своїх солдатів, якою користувався Драгоманов серед своїх слухачів» [61, с. 424–427]. Іл. Дімітров назвав М. Драгоманова
«найдостойнішим ученим у Болгарiї», «одним з перших наших
професорів і наставників», який своїм батьківським ставленням
до студентів впливав на формування їх характерів так само, як
своїми знаннями з історії впливав на їх розум [62, л. 107–108].
У листi до Людмили Драгоманової вiд 18.12.1891 року Ольга
Урсу описала спогади Гарванова – колишнього студента М. Драгоманова, який із захопленням говорив про вченого та його ставлення до студентiв [63, л.  1]. М.  Драгоманов доброзичливо ставився до студентiв, часто повторюючи їм слова Я.  Полонського
«Під прапором науки згуртуйтеся, друзі» [64, с. 178].
Студенти М.  Драгоманова у 1894/1895 навчальному році у
своїх спогадах залишили портретні характеристики вченого. Першокурсник, який пiдписався «Х», так описав першу зустрiч із професором М. Драгомановим: «Шум затих і старий, русий чоловiк,
з довгою, з домiшками сивого волосся бородою, змарнiлим хворобливим обличчям, великими сiроголубими очима став перед
кафедрою <…> Все, що було у нього, привертало до щиростi і
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переповнювало нас бажанням зблизитися з ним: його погляд,
його миловидне обличчя, навiть і його довге волосся робили його
симпатичним» [51, с. 237].
П.  Скопаков слухав лекцiї вченого у 1894/1895 навчальному
році. Він написав статтю «Голямата рол на Михаил Петрович Драгоманов при културно-просветното възраждане на България. По
случай 60 години от неговата смърт. П. М. Скопаков, бивш ученик-студент на М. П. Драгоманов в София». Рукопис статті зберігається у фонді М. Паращука, який і розшукав П. Скопакова. Про
лекцiї вченого П. Скопаков написав: «Про професорський талант
Драгоманова можемо висловитися ми, його студенти: його лекції були дуже цікаві. Той факт, що його аудиторія була завжди
переповнена студентами, підтверджує це. Навіть при тяжкій хворобі в грудях, він оживляв аудиторію. Коли торкався питань науки, мистецтва і історії, в його очах блищав невимовний вогонь;
і при такій напрузі думок його охоплював біль і він зупинявся
на мить – проковтнути кілька крапель ліків з пляшечки, яку він
завжди носив з собою, і знову продовжував. Його лекції захоплювали і його незвичайною й точною пам’яттю. Його тішила наша
загальна любов. Він був генієм нашої вищої школи» [65, л. 1–24].
На одному із семiнарiв М.  Драгоманов запропонував, щоб
хтось зі студентiв зайшов до нього додому і вiн дасть необхiдну лiтературу та вкаже твори, з якими необхiдно ознайомитися, щоб розкрити як слiд тему. Іл.  Дiмiтров описав вiдвiдини
вченого на початку квiтня 1895 року. Як тiльки вiн ввiйшов,
М. Драгоманов вiдклав книгу, «важко встав – хворiв дуже тодi,
подав ввiчливо руку» Іл. Дiмiтрову й попросив його сiсти [59].
Іл. Дiмiтров звернув увагу, що вчений був одягнений «дуже просто, без сорочки і галстука, був у фланелi, тiльки що вона вже
витерлася на рукавах» [59].
Додаткову уяву про М.  Драгоманова софійського періоду дають дві світлини, зроблені в Болгарії. У 1891 році, з нагоди першого випуску у Вищiй школi, М. Драгоманов зробив портретну фо-
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тографiю в салонi придворного фотографа Ів. Карастоянова. Лідія
згадувала: «Найбільш звісна була та, що була гравірована – портрета. І цей портрет є майже останній / зроблений Ів.  Карастояновим, фотографом у Софії/» [66, л. 1–2]. У листi до І. Франка
вiд 28 серпня 1891 року вчений попросив передати М. Павлику
своє фото й пояснив: «Фотографiя софiйська снята для колекцiї по
случаю першого випуска з нашої школи. Це – пробний екземпляр,
то скажiть свою думку, чи годиться. А позаяк П[авлик] прохав о
фотографiю, то хай єму зостанеся, коли Ви одобрите, бо Ви все
таки бачили мене торiк» [12, с. 381]. У НА БАН зберігається фотографiя М. Драгоманова [67], зроблена в Пловдіві у фотосалоні
Д. Карастоянова (згідно з гравійованим написом, без дати), брата
Ів. Карастоянова. Обидва працювали придворними фотографами.
У 1891 році, через конфлікт із Царським палацом, Д. Карастоянова
вислали до Пловдіва, де він працював до травня 1894 року. Отже,
фотографiя могла бути виконана у проміжку між 1891 і 1894 роками. У фонді І. Шишманова немає згадок про поїздку вченого до
Пловдіва. П. Атанасов тільки побіжно згадав, що М. Драгоманов
відвідав Пловдів у 1894 році [23, с. 76].
Приблизну уяву про кількість студентiв М. Драгоманова можна
скласти з його листів до М. Павлика та документів Вищої школи.
В одному з листів учений повідомив, що в нього чимало студентів – «душ 50–60» [10, с. 398]. Д. Агура в записцi «Про вiдкриття
Вищої школи і вiддiлень», датованiй 1892/1893 навчальним роком, вiдмiтив: «На Історико-Фiлологiчному вiддiлi до тепер було
два випуски – в кiнцi 1891 і 1892 навчальних рокiв, тому що курс
на кожному вiддiлi був визначений як трирiчний <...> Закiнчили освiту на Історико-фiлологiчному Вiддiлi у 1891 н. р. 34 учнi,
а у 1892 н. р. – 42 учнi» [68, л. 1]. Отже, за 1891–1892 роки було
всього 76 випускникiв. Загалом випускниками М. Драгоманова у
Вищій школі було щонайменше 200 студентiв.
Створене у 1891 році студентське товариство «Наука» займалося розповсюдженням соцiалiстичних ідей. У фонді І.  Шишма-
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нова відсутні матеріали, які свідчили б про зв’язок М.  Драгоманова з товариством. П. Атанасов зауважив, що стосунки вченого
з студентським товариством «Наука» представляють «виключний
інтерес», тому що студенти, дізнавшись «про симпатії професора до соцiалiстичного руху й що вiн засуджує всяку диктаторську
владу, включно і Ст.  Стамболова, пiд час студентських бунтiв і
хвилювань часто зверталися до нього за порадами і настановами»
[24, с.  149–150]. П.  Атанасов робить посилання на твердження
болгарського академiка Ал. Балана, за яким, М. Драгоманов охоче приймав студентiв і навiть обнадiював їх дії, а потiм заступався
за них перед унiверситетським керівництвом [24, с. 150]. У листі
М. Павлика від 03.04.1895 року Товариство згадується у зв’язку з
підготовкою до ювiлею творчої дiяльностi вченого: «Лист у софiйську “Науку” (јак і ректоровi Училишча) давно написав, – та нема
вiдповiдi. Певно, не розумiјуть по украјінськи» [45, с. 226].
М. Драгоманов часто виконував рiзнi доручення Мiнiстерства
народної просвіти. У листі вiд 16.08.1890 року М. Драгоманов доповів міністру: «У Вiднi я отримав у Мiнiстерствi Народної Просвiти iнструкцiї з викладання в гiмназiях, а в Цюрiху плани Полiтехнiкуму і унiверситету. В Женевi, на моє прохання, приступили до виготовлення копiй з планiв унiверситетського примiщення
з музеєм і бiблiотекою, а також опису їх. Нове примiщення Лозанської академiї нам не пiдiйде, тому що воно будується на крутому схилі гори. Зараз у Францiї я постараюся з’ясувати, чи немає
примiщень, якi могли б вiдповiдати софiйським умовам, але якщо
такi і є, то вони повиннi знаходитися в провiнцiях, а не в Парижi»
[4, л. 14]. У сiчнi 1893 року М. Драгоманов повiдомив М. Павлику: «Jа тепер маjу дiло з програмоjу дльа нар. шкiл Болгарij, шчо
мiнiстерство передало нам на рецензijу» [19, с. 165]. Вчений виклав свої пропозицiї і заявив: «Прокльата моjа хороба! Написав
би, замiсць спорiв, – огльад iсторiji культури всесвiтньоji по укр.
та по болг., напечатав би на своji грошi, – а там хаj би кульа винуватого знаходила! А то спорсьа, – та проси!» [19, с. 165].
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Пiсля звiльнення з‑пiд османського ярма у 1878 році та здобуття незалежностi, Болгарiя почала формувати й розбудовувати
державнi iнституцiї, серед яких і Мiнiстерство народної просвiти.
Воно виступило iнiцiатором і засновником першого болгарського наукового журналу «Сборник за народни умотворения, наука
и книжнина» («Збiрник фольклору, науки та лiтератури», далі –
«Сборник»). Цей журнал, який видається і зараз, вiдiграв суттєву
роль у розвитку болгарськоï науки й лiтератури. Він познайомив
учених багатьох краïн із фольклорним багатством болгар та розвитком молодої етнографічної науки в Болгарії. Значення М. Драгоманова у виданнi журналу не підлягає сумніву. Наприкінці
1888 року вiн уже знав про плани Мiнiстерства просвiти Болгарії і
навіть отримав запрошення до співпраці, як свідчить його листування з І. Шишмановим.
Прохання про дозвіл заснувати «Сборник» було викладено в
листі до Міністерської ради від 17 березня 1889 року під № 1698
і було затверджено 29 березня 1889 року (протокол № 26), а листом від 15.05.1889 року було видано наказ Державній друкарні
почати друкувати перший том накладом 2000 примірників [69,
л.  7]. У статтi, присвяченiй десятирiччю «Сборника», І.  Шишманов назвав це «офiцiйною» iсторiєю «Сборника» і розкрив його
«внутрiшню» iсторiю, яка полягала в тому що «Сборник», задуманий як етнографiчне видання, тривалий час боровся з iдеєю
Мiнiстерства просвiти видавати науково-лiтературно-педагогiчний журнал, запланований ранiше. Це, зрозуміло, вплинуло і на
змiст перших видань «Сборника» [70, с. 9].
М. Драгоманов у листi до М. Павлика вiд 28.08.1891 року, реагуючи на статтю І. Франка «Болгарські праці М. Драгоманова»,
зробив цiнне зауваження, яке доповнює iсторiю створення «Сбор-
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ника»: «<…> Фр[анко] јавно пересольује: не можна так говорити
про својіх, – а до того ја зовсім не починатель Сборника, (починателі Жівков з Шішмановим, редактор властиво Шішм., а моја тільки программа фольклору, – по котріј вибіра матерјали Ат. Іліјев, –
та, звісно, пріватні розмови з Ш., коли вiн того потрібује)!» [16,
с. 260]. Власне, якщо ідея створення журналу належить Г. Живкову і І. Шишманову, то факт, що М. Драгоманов написав програму фольклору, відводить йому почесне місце одного з фундаторів
«Сборника», як усе-таки справедливо зауважив І. Франко.
Про Ат. Ілієва І. Шишманов зазначив у своєму щоденнику: «Чудова людина, невтомний працівник. Без нього я не зміг би поставити на ноги “Сборника” [виділено І.  Шишмановим.  – А.  Я.].
Хр. Константінов, коректор – хворий, ми його взяли з Статистичного бюро, (Вeлчев) недосвічений. Найважча робота залишається
за Атанасом <…> Відбір фольклорного матеріалу залишив за ним.
Він повністю компетентний для цієї роботи». Про себе І. Шишманов
додав: «Науковий відділ – мій. Тут я хочу, безумовно, щоб мені приносили останню коректуру, тому що багато помилок трапляється в
іншомовних цитатах, назвах книг і в іноземних словах» [71, л. 49].
Працюючи над створенням «Сборника» І.  Шишманов склав
список потенцiйних дописувачiв за роздiлами: Провiнцiя, Етнографiчний, Історико-фiлологiчний, Природничий. Прiзвище
Драгоманова значилося в Історико-фiлологiчному вiддiлi пiсля
Цонева i Мiлетіча [72, л. 45]. Певне уявлення про пiдготовчу роботу дає зошит з нотатками І.  Шишманова: Зiбранi матерiали
[72, л. 84]; Критика, рецензiї [72, л. 85]; помiтка «Фольклор» [72,
л. 85]; Обiцяно [72, л. 86], де на першому мiсцi стоїть прiзвище
Драгоманова; Запросити а) Зовнiшнi особи: Louis Lèger, F. Kaniz,
W. Wollner, A. Leskien, A. Dozon, De Gubernatis, Novaković, Иречек,
Laveby, Дринов, Драгоманов, F. Krauss [10, л. 88]. Хоча переговори про запрошення М.  Драгоманова у Вищу школу вже велися,
український учений в цей час мешкав у Женеві, тому І. Шишманов заніс його до списку «Зовнiшнiх осіб».
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З листа до І. Шишманова вiд 24.11.1888 року видно, що вченому запропоновано спiвпрацю у майбутньому виданнi і вiн порушував конкретнi запитання щодо участi в ньому: «Що це за журнал буде? Коли приступити до роботи? Якого роду робота вимагатиметься вiд нього? Який його бюджет?» [7, л. 20]. І. Шишманов
запропонував ученому опублiкувати своï працi у новому журналi,
написавши поширений вступ про значення болгарських легенд
і болгарського фольклору взагалi [30, л. 7] і висловив надiю, що
М. Драгоманов постiйно спiвпрацюватиме зі «Сборником», який з
його допомогою перетвориться в перiодичний журнал [30, л. 12].
У Передмові до першоï книги «Сборника», яка вийшла 25 листопада 1889 року, зазначалося, що вона складається з двох основних роздiлiв – «Фольклор» і «Наука». У першому роздiлi передбачається друкувати «сирi етнографiчнi матерiали» [73, VІІ], а в
другому – студiï про цi матерiали. «Сборник» взяв за основу класифiкацiï народноï творчостi «схему, подiбну до тоï, яка була прийнята у Пiвденно-Захiдному (Киïвському) вiддiлi Імпер. рос.  географiчного товариства» [69, л. 8], пояснивши ïï суть. Тобто, ця
схема передбачала розподiл матерiалiв вiдповiдно до висвiтлення
1) природи і ïï вiдображення в релiгiï та 2) людини, вiд найпростiших до найскладнiших явищ у ïï життi: особистому, сiмейному,
суспiльному і полiтичному [73, с. ІХ]. У Передмові акцентується,
що за цiєю схемою видано «Песни малорусскаго народа в Буковине» (зібрав Гр. Купчанко, ред. О. Лоначевського) та «Малорусскiе народныя преданiя и рассказы. Свод Михаила Драгоманова»
(Київ, 1876). Як відомо, на аудієнціï у міністра просвіти М. Драгоманов висловив готовність допомогти з класифікацією матеріалу,
як це він робив і для французького журналу «Mélusine» [40, л. 3].
Про напрям «Сборника», про проблеми, якими займатиметься
молода болгарська етнографічна наука, ішлося у статтi І. Шишманова «Значението и задачата на нашата етнография», якою відкривався перший том «Сборника». Наступна робота – «Славянските сказания за пожертвуване собствено дете» – виявилася єдиною
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статтею вченого-іноземця. Таким чином, відомий європейський
учений-фольклорист М. Драгоманов своєю участю в першому виданні «Сборника» сприяв підняттю його престижу.
Перша книга «Сборника» отримала схвальнi вiдгуки професора Ягича в «Archiv für slavische Philologie», Сирку в журналі Міністерства народної просвіти, Соловйова в «Етнографічному огляді»,
професора Луї Леже в «Revue Critique», Хиждoу в «Revista Nouă» та
iн. [70, с. 9]. Рецензiю на «Сборник» написав Я. Романчук – кореспондент львiвської газети «Дiло» [16, с. 57].
Реакцiя на «Сборник» в Болгарiï була рiзною. В. Стоянов, який
за словами І. Шишманова «не може спокiйно спати пiсля виходу
“Сборника”, оцiнив ïхню роботу як данину модi і сказав, що вони
не розуміли нi значення матерiалiв, якi збирали, і не оцiнювали
ïх свiдомо. Модою було збирати пiснi, казки, листи і т. iн., тому
вони взялися за цю роботу [71, с. 49]. П. Каравелов і його партiя
вважали, що «Сборник» убивав приватну iнiцiативу [71, с.  49].
6 вересня 1890 року І.  Шишманов зазначив у своєму щоденнику, що пiсля того як вийшов «Сборник», «пiсля нього з’явилася й
розквiтла “Денница”, воскресло і Стоянове “Периодическо Списание”, покращили свiй змiст “Труд”, “Искра”, навiть і “Св.  Клімент”. Яснi докази про неспроможність Каравелових “лiберальних” побоювань» [71, с. 49]. Були і заздрiсники, якi вважали, що
укладачi «Сборника» просто заробляли грошi. Усiм, хто негативно
вiдгукнувся на вихiд «Сборника», Шишманов протипоставив «iнших компетентнiших суддiв: Ягича, Веселовського, Сирку, Крауса, Іречека, Колнера, Будуена де Куртене і т. д. Вони хай оцiнять
нашу працю, iншi нас не хвилюють» [71, с. 49].
До критики «Сборника» долучилася Лiдiя, зауваживши, що потрібно поміняти папiр, на якому він друкувався, на бiлий, щоб не
виглядати смішними, тому що всi насмiхаються. Вона додала, що
Волков написав, що цей папiр дивує навіть Луї Леже [74, л. 30].
Проте реакцiя iншоï частини болгарськоï iнтелiгенцiï свiдчила про надзвичайну зацiкавленiсть матерiалами «Сборника». Ди-
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ректор Варненськоï гiмназiï Н.  Начов у листi до І.  Шишманова
вiд 10.11.1891 року писав, що з величезним iнтересом читає дослiдження М. Драгоманова – «єдине у своєму родi у нашiй лiтературi» [75, л. 6]. Н. Начов повiдомив, що в нього теж є варiант легенди про кровозмiшання, опублiкованоï Ламанським в «Непорешенном вопросе» і що в його варiанті вказані iмена сина й доньки
Антона – Кесирiйського царя. Н. Начов звернувся до І.  Шишманова з проханням передати цю iнформацiю М. Драгоманову, поскiльки вiн особисто з ним не знайомий [75, л. 6]. Легенда зацiкавила М. Драгоманова і Н. Начов пообiцяв переписати ïï і вислати
йому [75, л. 8]. У листi вiд 25.01.1892 року Начов повiдомив, що
висилає копiю «слова» про «кровозмiшувача» [75, л. 11].
Про враження зарубіжних учених про «Сборник» І.  Шишманову повідомляв Д.  Матов у своїх листах: «У Бухаресті були в
захопленні вiд Сборника» (лист вiд 18.07.1890 року) [76, л. 5–6],
«Сербська Королівська Академія пропонує обмін, якщо їм вiдправимо всі книги вiд початку…» [76, л. 14]. Зарубiжнi вченi та
дослiдники не тiльки уважно слiдкували за виходом «Сборника»,
писали критичнi статтi, але й давали конструктивнi поради. Перед виходом десятоï книги Л. Леже написав І. Шишманову: «Подивiться також, чи можна було б у десятому томi вмiстити змiст
десяти перших книг» [39, л.  11]. І.  Шишманов прислухався до
поради й опублiкував змiст наукового і літературного роздiлів
І–Х книг «Сборника» [77].
У Передмовi до цього видання у зв’язку з його п’ятирiчним ювiлеєм і виходом десятоï книги зазначалося, що воно виявилося успiшним і його наклад збiльшився з двох до трьох тисяч. Збiльшилося
коло європейських критикiв і, особливо, слов’янських [77, с.  VІІ].
Пiдкреслювалося, що завдання «Сборника» залишається тим самим, як воно було визначене в першому його виданнi – бути етнографiчним журналом у найширшому значеннi цього слова. Ювiлейний «Сборник» починається роботою М. Драгоманова «Забележки
върху славянските религиозно-етически легенди» [77, с. 3–68].
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Крiм названих робiт, у «Сборнику» були опублiкованi ще три
фундаментальні студiї М.  Драгоманова: «Славянските сказания
за рождението на Константина Велики» [78, с. 132–184; с. 206–
246], «Славянските варианти на една евангелска легенда» [79,
с. 257–269], «Славянските преправки на Едиповата история» [80,
с. 267–310; с. 239–304]. Болгарськi студiї М. Драгоманова виписанi на вiтальнiй адресi вiд землякiв з Гадяча до 30‑рiччя творчої
дiяльностi українського вченого, вставленій в книгу Ф. Дж. Чайлда «The English And Scottish Popular Ballads. Part I» [81], яка зберігається у Відділі стародруків рідкісних і цінних видань Бібліотеки
Софійського університету.
Працi М.  Драгоманова перекладали болгарською мовою
І. Шишманов [71, с. 41], К. Велiчков [71, с. 34], Д. Агура [82, л. 11;
18]. Статтю М. Драгоманова у першiй книзi «Сборника» переклав
Ат. Т. Ілiєв і за його спогадами додав «примiтку редакцiї з деякими
новими болгарськими варiантами цього сказання» [83, с. 341].
У Софії М. Драгоманов публічно висловлював свої думки щодо
«Сборника» 11 травня 1891 року у промові з нагоди шкільного
свята Кирила і Мефодія, акцентуючи, що «Сборник», «заснований
переважно для вивчення болгарської народної творчості, одразу
приєднується до пануючого тепер в європейській науці порiвняльного напрямку в етнографiї і неминуче вiдкриває свої сторiнки
для порiвняльних дослiджень перш за все галузi слов’янської етнографiї, вмiщуючи при цьому роботи і неболгар, напр. українцiв»
[84, с. 324]. У статтi «Няколко думи за нашето Висше училище»
(1894) М. Драгоманов розкритикував болгарську пресу за те, що
не виявляє належної уваги до першого наукового болгарського
видання: «На превеликий жаль “Сборник”, який постійно заслуговує найкращі відгуки закордонної наукової преси, болгарським
газетам відомий тільки по імені» [46, с. 2].
У статтi «Десетгодишнината на Сборника. 1889–1899»
І.  Шишманов окремо зупинився на внеску М.  Драгоманова у
становлення «Сборника»: «Особливо корисним для нас було те,
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що програма Збiрника знайшла виконавцiв не тiльки мiж нашими домашнiми науковими силами, але й серед деяких iноземцiв,
якi заслужено користуються добрим iм’ям в науцi. Згадаємо в
першу чергу покiйного Драгоманова, запрошеного допомогти у
змiцненні новоствореного нашого унiверситету, який одночасно
дав Збiрнику найзрiлiший плiд iз своїх багаторiчних дослiджень»
[70, с.  10]. Болгарський учений пiдкреслив, що «“Сборник” зазнав вiдчутноï втрати зi смертю свого невтомного спiвробiтника
М. Драгоманова, який зумiв так глибоко познайомитися з болгарським фольклором, розробити одну його частину й презентувати ïï європейськiй науцi» [70, с. 15].
М. Драгоманов сприяв популяризацiї «Сборника» і через його
розповсюдження серед захiдноєвропейських і схiдноєвропейських учених. Вiн особисто послав перше видання «Сборника» в
Київ і у Львiв М. Павлику [16; 15]. У травнi 1893 року Леся Українка повiдомила: «“Сборника” отримали ми тільки один том (книга І) і більше жадного» [31, с. 149].
Отже, першим і суттєвим внеском М.  Драгоманова у появу
«Сборника» була розроблена ним програма фольклору та допомога з його редагуванням. Наступним вагомим внеском була публікація його наукових студій, присвячених слов’янському фольклору, зокрема українському та болгарському. Праці М.  Драгоманова служили взірцем для молодих болгарських учених.
Водночас М. Драгоманов сприяв популяризацiї «Сборника», розсилаючи його особисто відомим українським та європейським
ученим і дослiдникам.

3.3.1. Участь у перших трьох міжнародних конгресах
фольклористів (1889, 1891, 1893)
М.  Драгоманов залишив близько 30 спецiальних розвiдок з
фольклору та етнографiï [85, с. 189]. Дослідженням фольклору він
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Державна друкарня в Софії, у якій 25 листопада 1889 р. вийшла перша
книга першого болгарського наукового журналу з фундаментальною
фольклорною студією М. Драгоманова «Славянските сказания за
пожертвуване собствено дете»

Приміщення
бібліотеки
Софійського
університету,
де зберігається
особиста
бібліотека
М. Драгоманова

www.etnolog.org.ua
Антоніна Якімова. БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

FE

150

IM

Робоча картотека бібліотеки М. Драгоманова в Архівному відділі
Університетської бібліотеки

Вітальна адреса земляків з Гадяча у подарованій Драгоманову книзі
Ф. Дж. Чайлда «English and Scotsh ballads» з назвами фольклорних праць
українського вченого
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почав займатися ще в Києві. До ІІІ археологiчного з’ïзду М. Драгоманов і В. Антонович видали «Исторические песни малорусского
народа». Видання виявилося успішним і було відзначено премією.
З’ïзд, скликаний у 1874 році Пiвденно-Захiдним вiддiленням Росiйського географiчного товариства, проходив у Києві. М.  Драгоманов брав активну участь у його організації. У роботi з’ïзду взяли
участь такі вiдомi вченi, як І. Срезневський, Д. Іловайський, О. Мiллер, М.  Костомаров, представники багатьох європейських краïн,
зокрема, французький славіст Луï Леже та iсторик Альфред Рамбо.
Р. Іванова підкреслює, що «украïнськi вченi, якi виступили на з’ïздi
з науковими доповiдями, завоювали симпатiï представникiв науковоï думки» [85, с. 163]. М. Драгоманов виступив на з’ïзді з рефератом «Народнi малоруськi пiснi про кровозмiшування».
В еміграції М. Драгоманов продовжив свої дослідження фольклору і став відомим у Європі ученим-фольклористом. Його фольклорні студії друкувалися в багатьох європейських виданнях. Він
брав активну участь у роботі перших трьох мiжнародних конгресів фольклористiв, які відбулися в 1889, 1891, 1893 роках. Перед
тим, як зайняти кафедру історії в Софiї восени 1889 року, М. Драгоманов взяв участь у Першому мiжнародному конгресi фольклористiв, який проходив у Парижi. Мiнiстр народної просвiти Болгарiï Г.  Живков висловив побажання, щоб М.  Драгоманов приїхав у Софію вже в кiнцi червня 1889 року [4, л. 13]. У листi вiд
23.06.1889 року М. Драгоманов попросив мiнiстра вiдкласти його
приїзд до «кiнця лiтніх ваканцiй», мотивуючи тим, що йому «необхiдно закінчити кілька робіт з порівняльного дослідження народної творчості, в тому числі і болгарської, – робіт, один зразок
яких друкується зараз в Софiï в “Збірнику Міністерства Народної
Просвіти”, – а для цього мені необходні ще кілька консультацій в
західноєвропейських бібліотеках, а також взяти участь у конгресі
фольклористів у Парижі. Роботи ж цього конгресу будуть корисними й для напрямку дослідження народної творчості і переказів
Болгарiï, що так мене цікавить» [4, л.  13–13 гр.]. Лист підтвер-
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див, що дослідженням болгарського фольклору вчений займався
задовго до приїзду в Софію. М. Павлику М. Драгоманов написав:
«Софійське мiнiстерство й Ліда так мене кликали скорше прибути
в Болгарiю, що я насилу випросивсь, щоб мені хоч дали в Париж
поїхати. В Парижі я мав усього 13 день на конгрес folk-lore, на виставу, музеї, в котрих прибавились цікаві речі з 1883 р., на візити,
аттаки і т. і...» [10, с. 397]. Отже, паризька програма М. Драгоманова була насиченою.
Перший конгрес фольклористiв проходив у Парижi з 29 липня до 2 серпня 1889 року. На засiданнi 31 липня 1889 року
М. Драгоманов прочитав реферат «Origines bouddhistes du Dit de
l’empereur Constant et leurs traces dans le folklore slave» [86, с. 9],
про що повідомив І.  Шишманова в листi вiд 01.08.1889 року:
«<...> прочитав свій реферат, де була й Болгарія» [3]. Цього ж
дня дружина вченого вiдправила поштову листiвку Лiдiї та Івану:
«Тато в Парижі; його вибрали одним із віцепрезидентів конгресу
і він, ймовірно, вже читав свій реферат» [87]. Як видно з матеріалів конгресу, М. Драгоманов головував на засіданні конгресу в
четвер, 1 серпня 1889 року (у день його офіційного призначення
у Вищу школу). Про участь ученого в конгресі Л. Драгоманова
писала дiтям у листi вiд 14–15.08.1889 року: «<...> а поїхати
треба було і для підняття морального духу. Там всі ставились
до нього з великою повагою й він багато корисних знайомств
завів» [34]. М. Драгоманов зробив приписку: «поїздкою в Париж
я дуже задоволений» [34, л. 23].
До списку учасників конгресу М.  Драгоманов був занесений
як професор Софійського університету (Dragomanov, professeur à
l’Université, Sofia, Bulgarie). Отже, український учений почав популяризувати в Європі перший болгарський вищий навчальний
заклад буквально з першого дня свого призначення на кафедру
історії у Вищу школу.
Перед вiд’їздом у Вiдень на консультацiю у зв’язку з проблемами здоров’я, у листі мiнiстру Г.  Живкову від 10.07.1891 року
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М.  Драгоманов порушив питання про представництво Болгарiï
на конгресi фольклористiв у Лондонi 1–8 жовтня 1891 року. Учений повiдомив, що органiзацiйний комiтет Лондонського конгресу прислав йому особисто запрошення «як одному з вiцепрезидентiв попереднього Паризького конгресу» і одне запрошення в
редакцiю «Сборника» [4]. Одночасно секретар конгресу запитав
думку вченого, кому з болгарських фольклористiв вiн порадив би
надiслати iменне запрошення [4, л. 18 гр.]. М. Драгоманов поiнформував мiнiстра, що «написав секретарю тiльки iмена болгар,
якi останнiм часом займаються народною творчiстю, але щодо
представництва на конгрес порадив звернутися в мiнiстерство»
[4, л.  18 гр.]. Переконуючи мiнiстра в доцiльностi болгарського
представництва на конгресi, М. Драгоманов зауважив: «Зі свого
боку я навряд чи зможу поїхати в Лондон, так як лікувальна моя
екскурсія у Відень для поправки здоров’я, як мого, так і дружини,
відбере в мене, здається, всі засоби, якими я міг би користуватися. Таким чином, якщо я не поїду на конгрес, то болгарська
фольклористика залишиться навіть без непрямого представництва» [4, л.  19]. На Другому конгресi фольклористiв у Лондонi
М. Драгоманов виступив з доповiддю «Слов’янськi оповiдання про
народження Костянтина Великого» [54, с. 167].
Третiй конгрес фольклористiв проходив з 10 до 17 липня
1893 року в Чикаго, США. М.  Драгоманов отримав лист-запрошення, датований 8 вересня 1892 року [88], у якому повiдомлялося, що була вибрана Консультативна рада «з числа видатних
особистостей у фольклористиці» [89, с.  3] і М.  Драгоманова обрано членом цієї Ради [88]. Головне завдання Консультативної
ради – організація конгресу.
У попередньому зверненні до ІІІ конгресу зазначалося, зокрема, що «на мiжнародному конгресi фольклористiв у Парижi
не були представлені такі країни: Німеччина, Норвегія, Росія,
Австрія, Іспанія, Португалія. На другому, в Лондоні, у 1891 році, не
була представлена велика Німецька нація, деякі інші Європейські
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нації. Зараз, вперше, усі були запрошені до участі і представники
усіх частин світу надіслали свої доповіді, а деякі подолали великі
відстані, щоб бути з нами. Ми вдячні за це і впевнено можемо
сказати, що це є перший великий Міжнародний Конгрес Фольклористів» [90, с. 18]. Отже, організатори конгресу працювали багато над тим, щоб залучити якомога більше учасників, і він вийшов
справді представницьким.
У програмi конгресу доповiдь М. Драгоманова «Taming of the
Shrew, in the Folk-Lore of the Ukraine» [91] була заявлена 15 липня 1893 року на вранішньому засіданні [91, с. 13]. Як професор
Софійського університету М. Драгоманов представляв Болгарію,
а як учений-фольклорист для своєї доповiді вибрав тему «Приборкування непокiрної в українському фольклорі», представляючи
таким чином і Україну на такому численному форумі фольклористів. Про Чиказький конгрес М. Драгоманов написав М. Павлику в
листі від 26.08.1893 року: «Можете звiстити, що в Чiкаго спiвали
кiлька пiсень українських в концертах, котрi давав хор Леньовојi
(Ленева, з Москви), а в конгресi фольклористів читано реферат
З л а ж і н к а в с м и р е н а в укр. нар. оповiданнях (La Mégère
apprivoisiée dans les traditions populaires de l’Ukraїne. = The faming
of the shrew in the folk-lore of Ukraїna. – The faming of the shrew –
кумедiјi Шекспира. Можете додати, що Др‑ов був вибраниј од комитету органiзацiјного фольклорного конгресу членом почеснојi
ради конгресу. – На лондонськiм конгресi 1891 року јего вибрано
членом iнтернацiональнојi ради фольклористів» [19, с. 282–283].
Доповiді М. Драгоманова на всіх трьох мiжнародних конгресах
фольклористів були присвячені темі слов’янського фольклору. На
першому конгресi М. Драгоманов, окрім свого виступу 31 липня
1889 року, вів пленарне засідання 1 серпня 1889 року і був обраний одним з вiцепрезидентiв Паризького конгресу. М.  Драгоманов дбав про те, щоб Болгарія була представлена на Лондонському конгресi. Як член Консультативної ради М.  Драгоманов
займався організацією Чиказького конгресу.
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М.  Драгоманов брав активну участь не тільки в конгресах
фольклористiв. Він був обраний членом Паризького етнографiчного товариства, членом Мiжнародноï ради фольклористiв, установленоï на Лондонському конгресi в 1891 році, почесним членом Комiтету Чиказького конгресу фольклористiв, почесним
членом Британського наукового товариства, членом Імператорського росiйського географiчного товариства в Петербурзi, почесним членом Украïнського наукового товариства «Сiч» у Вiднi,
членом-засновником товариства «Союз» у Чернiвцях [85, с. 189].
Своєю роботою на нивi фольклористики М. Драгоманов збагатив українську, болгарську і слов’янську науку загалом, зробив
вагомий внесок у розвиток європейської науки, а також сприяв
презентацiї першого болгарського вищого навчального закладу
в Європi і світі.

IM

3.4. Проблеми зі здоров’ям

Нелегке емігрантське життя підірвало здоров’я М. Драгоманова задовго до приїзду в Болгарію, але саме в софiйський перiод
проблеми зі станом здоров’я вченого досягли свого фатального
апогею. У спогадах і листах сучасникiв, рiдних, друзiв та листах
самого вченого можна знайти iнформацiю про його фiзичне здоров’я. Про здоров’я М. Драгоманова в Софії писали дружина, старша донька Лiдiя, Іван Шишманов, Леся Українка.
Володимир Антонович з донькою Іриною вiдвiдав родину Драгоманових в Женевi 1880 року. Ірина Антонович, описуючи згодом цю зустрiч, зауважила, що в порiвнянні з Києвом, «на вигляд
Михайло Петрович здавався дуже змученим, знесиленим <...>
став блiдий» [92, с. 50].
У 1887 році, вiтаючи І. Шишманова з днем народження і помилково думаючи, що І.  Шишманов додав собi рокiв, М.  Драгоманов написав: «Втiм, додавайте: буде ще час, коли радi були б
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зменшити, ось як я наприклад зараз, коли мене хвороби долають»
[7]. Отже, факт існування проблеми зі здоров’ям був визнаний
давно і близьким оточенням ученого, і ним особисто.
У кореспонденції вченого до М. Павлика і І. Франка є чимало
нотаток про стан його здоров’я в софiйський перiод. В одному з
листiв до І. Франка (вiд 2/14.02.1893 року) М. Драгоманов зiзнався: «На дiлi ми з П[авли]ком давно звикли один одному все писати, може, що й не треба, – не мов думаючи вслух» [12, с. 441].
Таким чином, листування М. Драгоманова з М. Павликом, як і з
І. Франком, можна розглядати як достовiрне джерело iнформації,
яке стосується фiзичного стану вченого в Болгарії.
У Софiї М. Драгоманов одразу взявся до роботи, та проблеми й
неприємностi не залишали його і спричиняли багато хвилювань,
якi не могли не позначитися додатково на його здоров’ї. Першим
серйозним сiмейним потрясiнням стали важкi пологи доньки Лiдiї
в листопадi 1889 року [12, с. 329]. Наступна проблема була пов’язана з полiтичною дiяльнiстю М. Драгоманова – нота росiйського
уряду в кiнцi 1890 року з проханням вислати в Росiю тринадцятьох
росiйських емiгрантiв за списком, що додавався. М. Драгоманов
значився третiм у списку [15, с. 137]. Ще одна серйозна неприємність, яка стосувалася службової діяльності вченого, – затягування питання про продовження його контракту з Вищою школою у
1892 році. Однак головним потрясiнням у софiйський перiод слiд
вважати встановлення діагнозу М. Драгоманову в 1891 році.
Напередоднi вiд’їзду Драгоманових до Австрії, у червнi
1891 року, родину вiдвiдав український лiкар-емiгрант К. Юр’єв,
який переїхав з Русе до Софії. Він оглянув усiх членiв родини й
висловив свою думку про стан здоров’я кожного. М. Драгоманов
прокоментував так свiй дiагноз М. Павлику: «В мене признав не
ревматiзм, а нервову болiсть і наказав (звiсна рiч!) менше робити і спокijнiшче жити, лiтом одпочивати в добрих обставинах і
т. и. Все це прекрасно сказати, а jак jего зробити? Особливо де
взяти спокоjу духа хоч би мiнiмального. Ви не знаєте j не можете
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догадатись, скiлько j jакого горьа jа пережив у 1887–1889 роках
у Женевi, скiльки трiвоги дiзнавсь тут, коли моji в Женевi j тут
хорували...» і додав: «Серед таких обставин приходитьсьа робити для хлiба, дльа болгар, дльа земльакiв і для себе. Не диво, шчо
робота виходить не аби jака!» [16, с. 209]. Таким чином, М. Драгоманов визнав сам, що проблеми політичного характеру, службового, сiмейного та непомiрна робота негативно впливали на
стан його здоров’я.
У липнi 1891 року М. Драгоманов з дружиною виїхали до Відня, де Нотнагель встановив вченому дiагноз, який власне і став
причиною його смертi в 1895 році. Кнотнагель вiдкрито сказав
Драгоманову, що фатальний кінець може наступити в будь-який
момент. Новина потрясла родину, близьке оточення вченого, багатьох друзiв, колег, студентів. У листi вiд 01.08.1891 року М. Драгоманов написав М. Павлику: «Коли не случитьсьа шчось непредвидиме, то мені скоро кінець. Лікарі тут најшли в мене aneurysme
aortae (arcus). Воно б і з цим можна протьагти кілька часу, – так
заборонено говорити!!! Не вспів цего сказати Nothnagel, јак хрипота, котра показалась шче дорогоју і виросла серед розмов з
Рутеніјеју, – перејшла в повну афонію. Лікарі не знајуть, чи це
припадок, чи це вже паралізіја лівого голосника, під натиском
з боку аорти. Діло в тім, шчо вже 3 дні ја можу говорити тілько
короткі фрази шопотом» [16, с. 242]. У наступних листах М. Драгоманов повiдомив, що залишиться в Австрiї біля двох місяців і
щотижня їздитиме на консультацiї до лікарів [16, с. 248]. Коли
голос трохи покращився, учений почав хвилюватися за роботу:
«Чи стане він до Октобра такиј, шчоб ја міг читати лекціјі по
45 мин. в день, – that is the question. Коли можна буде, – jа готовиj буду махнуть на заказ Нотнагельа – nicht sprechen. (А коли
jа jему сказав на jего закази: шчо jа буду робити? jа професор і
писатель, мушу працьувати, – то вјн сказав: schreiben könen Sie,
aber nicht sprechen і готов прожити 1–2 роки замісць 5–10 і хоч
умерти на катедрі од розриву аорти, – але мовчати?! – треба бути
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Фридрихом ІІІ, або хоч банкіром, а пролетаріју це не личить. Ну,
та побачимо!» [16, с. 261].
Лікарі заборонили М.  Драгоманову протягом року не тiльки
говорити, але й займатися полiтикою – «навіть чути розмови, а не
то писати» [16, с. 273]. Учений повідомив І. Франку: «<.... менi
лікарі виразно заборонили всяку полiтiку і публiцiстiку, а дозволили тiлько фольклори та, коли голос буде, потроху лекцiї. Один
навiть каже: об’явiть про це в галицьких газетах, то люде Вас оставлять у покої й Вам кораблi будуть одрiзанi» [12, с. 393].
Пiсля повернення в Софiю М. Драгоманов у листах до М. Павлика та І.  Франка продовжував iнформувати про своє здоров’я.
Ученого хвилювало його майбутнє і особливо те, що він робитиме, якщо не зможе читати лекцiї. У листi до М.  Павлика вiд
08.10.1891 року М.  Драгоманов навіть заговорив про вiдставку:
«<...> значить треба подавати в одставку, – а шчо јісти тоді? Иншого робити не зможу» [16, с. 275]. Думка про вiдставку не залишала М. Драгоманова, наприкiнцi жовтня 1891 року він знову
написав М. Павлику: «Та школа не богадільньа. Треба подавати
в одставку» [16, с. 279]. Незважаючи на негаразди зi здоров’ям,
у листопадi 1891 року М. Драгоманов все-таки приступив до роботи. У 1894 році в одному з листiв до І. Франка, написавши кiлька слiв про своє здоров’я, учений знову повернувся до теми вiдставки: «Не знаю, що буде далi, але, певно, прийдеся подавати в
одставку од профессури» [16, с.  472]. Отже, з моменту встановлення дiагнозу у 1891 році М.  Драгоманова не полишала думка
про можливiсть вiдставки.
М.  Драгоманова хвилювала також доля його родини. У листi
до М. Павлика вiд 01.08.1891 року вчений висловив свої намiри
повернутися в Софію і дописати одну працю – «хаj жiнка получить
1000 фр. на дорогу в Россijу. Знаjете, брате, наjрозумнішчиj це
був би кiнець: jак би можна було жiнку з дiтьми вмовити jiхати
в Россijу, – а jа б попрошчавшись, днiв би через 6 лiг би пiд локомотiв. Так сего не можна! І завдам jа муки бiднij жiнцi, а вона j так
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уже великомученицьа!» [16, с.  242]. М.  Павлик висловив готовнiсть подбати про молодших дiтей М. Драгоманова [16, с. 247],
але вчений категорично вiдповiв: «Про те, шчоб моji дiти могли
знаjти собi притулок у Гал., нiчого j думать: або в Швеjцарiji, або
в Россiji» [16, с. 250].
Щоб не думати про хворобу, пiд час лікування в Австрiї М. Драгоманов багато працював і за його словами «надірвав у кінець
својі сили» [16, с.  275]. У листi вiд 23.08.1891 року вчений попросив І. Франка передати в Києвi, щоб готували грошi на видання третього випуску «Полiтичних пiсень», додавши: «<...> бо як
тiльки я могтиму говорити і жити в Софії, то зараз же, приїхавши,
почну вправляти для друку тi пiснi, і ачей же чорти-боги дадуть
менi кiлька мiсяцiв вiку щоб кiнчити р у ї н у С і ч і » [16, с. 381].
Пiсля повернення з лiкування в Софiю М. Драгоманов продовжив творчу роботу і в листi до І. Франка вiд 18.11.1891 року зауважив: «Тi невеличкi хвильки, коли менi дозволяється сидiти і
писати, iдуть на екстренну роботу – виправку Едiпа» [16, с. 396].
М.  Драгоманов продовжив писати для мiнiстерського журналу,
для українських і захiдних видань.
Улiтку 1892 року в Парижi М.  Драгоманов консультувався у
вiдомого французького кардiолога П.  Потена, який подав певну
надiю на покращення стану його здоров’я. Повiдомляючи про це
І. Франку, учений додав: «А ходити все таки не можу, і болить у
мене в руках і боках скрiзь, хоч говорить далеко легше. Кажуть,
терпiти ще рiк – другий, а далi стерегтись до кінця вiку. Ну і терплю!» [16, с.  412]. На прохання Лідії думку про здоров’я батька
висловив В. Гольштейн з Парижа. Він заявив, що отримана ним
останнім часом інформація незадовільна і, здається, хвороба
значно прогресує. В.  Гольштейн порадив докласти всіляких зусиль, щоб зберегти за вченим місце на будь-яких умовах, тому
що, незалежно від того, скільки він ще проживе, він майже до
останньої хвилини збереже повну здатність до своєї теперішньої
професорської і письменницької діяльності [93, л. 17–17 гр.].
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У 1893 році М. Драгоманов вислав І. Франку «Матер’яли до iсторії
Вiршiв» і пообiцяв якнайшвидше перекласти «вступну статтю про
Хартії» [16, с. 462]. На прохання І. Франка написати «коротенький
бiблiографiчний огляд болгарських видань лiтературно-наукових»
[16, с.  462], М.  Драгоманов вiдповiв, що працює над манускриптом «Старих Хартiй» і боїться посилати І. Франку початок, «коли не
виправлений кiнець хоч першої статьтi» і додав: «Перекладаючи ж
на українське, я инодi виправляю і росс. оригинал...» [16, с. 463].
Щодо прохання І. Франка додав: «Нi я, нi Ш[ишманов] Вам не напишемо, бо по кр.[айнiй] мiри до нового року так заваленi роботою вже початою, що й дихнути нiколи» [16, с. 464]. У кiнцi листопада 1893 року М. Драгоманов написав І. Франку кiлька слiв про
свiй фiзичний стан: «<.... пече мене і рiже в усiй верхнiй половинi
тiла незносно. Ледви можу трошечки почитати та пописати, – і те
роблю, аби не думати про себе» [16, с. 464].
На початку 1894 року М. Драгоманов написав І. Франковi: «Кумедна моя хороба! Тепер мало чую болi, тiльки кашель та нiмота,
а голова вiльна – і писав би, писав би ще, може рокiв 10. От і в
останнi тижнi перечитав силу і написав чимало. Тепер викiнчую
Рай і поступ. Прохав я в Вас Утопистiв Лимановського. Тепер не
треба: знайшов самого Т. Моруса. А коли б Ви прислали Новий Завiт Кулiша і Пулюя, то був би вдячний. Тiльки скоро!» [16, с. 473].
У липнi цього ж року вчений написав І. Франку: «Слабiсть, спека,
екзамiни, ради, комiсії і т.  [і.] – зовсiм мене довели до лiтературного банкрутства, так що я мушу послати Вам дальший уступ
Хартiй по московському» [16, с.  503]. Описуючи свiй фiзичний
стан у кiнцi 1894 року (лист від 25.12.1894 р.), учений зауважив
І. Франкові, що через прогресування хвороби «страшенно скоро
стомлюється і мало має часу писати», «а роботи треба б робити
силу і крiм Ж. і Сл., Нар., Хлiб., ще обiцяв написати лiтер. огляд
укр. для Revue des Revues, а тепер Revue de Paris (котра хоче з’їсти
Revue de deux Mondes) просе статьтi про участь України в лiбер. і
рев. руху в Росії, а сегодня получив ще запросини од Zeit. Досад-
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но, що не ма сил і нiкому передати калавур» [16, с. 526]. Наведенi
витримки з листiв М. Драгоманова до І. Франка свiдчать, що хвороба продовжувала прогресувати й забирати сили у вченого, але
вiн не залишав нi професури у Вищiй школi, нi творчої роботи.
На початку 1895 року М. Драгоманов продовжував працювати і в сiчнi вислав І.  Франку «2 замiточки і пачку Кобзарських
дум і т.  и. (непечатаних)» [16, с.  526]. У лютому настрій вченого змінився і вiн написав І.  Франку: «А що буде в 1896 р., –
хто вiдає. Я, певно, не побачу, бо чортяка за мене прийнявся
строго» [16, с. 532]. Останнiй лист М. Драгоманова до І. Франка
(від 13/25.05.1895 року), невiдправлений І. Франку і знайдений
І. Шишмановим, зберiгається у фондi І. Шишманова в НА БАН.
У листі М. Драгоманов пояснював, що через хворобу нiкому не
писав – «був слабий так, що нi думати, нi писати, нi навiть читати не мiг. Тепер ледве приходжу в себе головно через гарну
погоду» [94, л. 1]. Погода мала вагомий вплив на стан здоров’я
вченого. У травнi 1894 року М. Драгоманов навiть написав вiрш
французькою мовою про софiйську погоду, правильніше – негоду, і присвятив його Аріадні та Лідії [22, л. 138]. Леся Українка,
яка гостювала у Драгоманових, часто писала рiдним про стан
здоров’я дядька й теж звертала увагу на те, що погодні умови
дуже впливали на його самопочуття.
Отже, наступним достовiрним джерелом iнформацiї про стан
здоров’я М. Драгоманова у 1894–1895 роках можна розглядати
листи Лесі Українки із Софiї до рiдних в Україну. Про проблеми зі здоров’ям М.  Драгоманова Леся Українка дізналася одразу пiсля того, як був установлений дiагноз. Щоб пiдбадьорити
М. Драгоманова, у серпнi 1891 року Леся написала: «Що се вже
Ви, дядьку, здумали слабувати? Се негаразд! Ви вже краще менi
залишiть тi звичаї, а для Вас воно не йде. Та я сподiваюся, що
досi Вам голос вернувся, бо то менi мама писала, що Вам уже
лiпше з горлом. Ще будете професорувати, ще й, може, я коли
почую Вашi лекцiї» [95, т. 5, с. 61].
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Із Софiї Леся постiйно повідомляла матерi, сестрі Олесі, бабусі
Є.  Драгомановій, учительці з Гадяча А.  Макаровій i М.  Павлику
про стан здоров’я М. Драгоманова. У першому листi до матерi (від
14.06.1894 року) Леся описала зустрiч з Михайлом Драгомановим
й поінформувала про його здоров’я: «Голос у нього тепер трошки
хриплий і часто мiняється, але вiн може говорити багато, тiльки
що мова виходить уривчаста. Здоров’я його трохи лiпше, спить
вiн лiпше і болiв нема дуже великих. На лекцiї вiн щодня їздить і
вони його не дуже томлять» [31, т. 10, с. 238].
З Владаї Леся Українка написала сестрi Олесi (лист від
01.08.1894 року) що, за словами дядини, М. Драгоманов «краще
перенiс тепер подорiж в Париж, нiж торiк (незважаючи на те, що
тепер вiн не кладе льоду на аорту)» [31, т. 10, с. 246]. На початку
серпня 1894 року Леся повідомила М. Павлику з Владаї (лист від
13.08.1894 року), що М. Драгоманов у Парижi і його здоров’я «не
дуже погане», написала про хворобу дядини й додала, що вона
«не може бути здоровою при такому життi з журбою та втомою,
яке мусить терпiти» [31, т. 10, с. 248]. У наступному листi з Владаї
Леся зауважила М. Павлику про дядька: «Вiн, запевне, пише Вам
про своє здоров’я, – воно далеко не таке, як би слiд, надто менi
сумно, що йому почала боліти права рука». Леся припустила, що
причиною погiршання стану здоров’я М. Драгоманова могли стати дощi та волога, «а як погода поправиться, то й здоров’я краще
стане» [31, т. 10, с. 252].
У листi від 18.09.1894 року до бабусi Єлисавети Драгоманової
Леся написала: «Дядькове здоров’я нiчого собi, тiльки все-таки часом болить у грудях. Як вiн був тут, то здоров’я його було досить
добре, вiн мiг голосно говорить, небагато лежав, чимало писав і
не пропускав лекцiї. Тiльки лихорадка маленька його безпокоїла,
але се прошло в Парижi. Ми надiємось, що вiн приїде, ще поправившись бiльше» [31, т. 10, с. 260]. У кiнці грудня 1894 року Леся
повiдомила сестрі Олесi (лист від 31.12.1894/02.01.1895 року):
«Дядько тепер їздить на лекцiї, але на сьому тижнi вже перестане,
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бо зайдуть рiздвянi вакацiї. Ми тому радi, бо вiн у тому училищi
тiльки простуджується раз у раз, так воно хороше построєне (як,
впрочiм, сливе всi болгарськi доми). Тепер дядько все кашляє,
але остатнi днi менше, нiж перед тижнем. Врештi, взагалi йому
зимою завжди труднiше, нiж лiтом, та все ж сю зиму лiпше, нiж
минулу було» [31, т. 10, с. 268]. У листi до бабусi (грудень 1894 /
січень 1895 року) Леся написала: «У нас тепер все досить гаразд,
бо дядьковi трошки лучче, а то тижнiв два тому назад вiн було
простудився. Коли вiн слабий гiрше, то всi в домi сами не свої і
тодi якось нi писать, нi робить нiчого не хочеться, та от тепер,
слава богу, лучче. Може, як-небудь, ся зима краще пройде, нiж
прошла» [31, т. 10, с. 271].
У сiчні 1895 року Леся написала вчительці з Гадяча А. С. Макаровій (лист від 23.01.1895 року): «Скажу Вам, що, певне, на
свiтi таки нема того, що люди щастям звуть (се, впрочiм, не дуже
ново!). От як я тут, здається, й могла б щасливою буть, так не виходить. Як я подивлюся на дядькове здоров’я, то й думати про щастя не хочеться. Дуже в нього на грудях розпухло (ото все та аорта
роздимається), давить воно йому на горло, то на легкi, і кашляє
вiн, і болить йому в грудях, зовсiм погано. Та ще ся проклята зима
софiйська з дощами та вiтрами. Здумайте собi, що ми ще санної
дороги не бачили, а вiд нового року до водохреща все дощi йшли.
От сторона!» Наприкiнцi Леся попросила: «Краще не показуйте
бабушцi сього листа, а так хiба дещо перекажiть, та не кажiть про
дядька всього» [31, т. 10, с. 273].
У листi до М. Павлика від 23.01.1895 року Леся зауважила: «Шкода менi, що не можна бiльше помагати дядьковi в роботi, та все ж
я помагаю йому, скiльки вiн позволяє. Вiн оце, бiдний, кашляє все
мiцно, тiльки сьогоднi мовби трохи не так, а то ж було аж по ночах
не спить» [31, т. 10, с. 275]. У листi від 12.02.1895 року Леся попросила М. Павлика: «Не дуже налягайте на дядька з роботою, бо вiн і
так робить не тiльки “все, що може” (от зопсували хороше речення
добрi люди!), але й бiльше, нiж може, треба пам’ятати, що вiн те-
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пер погано мається, вiдколи його вчепився той кашель. Коли б Ви
знали, яка се тяжка рiч і для нього і для всiх, отi приступи кашлю.
Тепер мовби трошечки легше, а то днiв два тому назад був такий
напад, що сливе цiлу годину тривав. Звiсно, це його мучить дуже,
і яка ж тут уже сила до роботи? А тут люди шарпають з усiх бокiв,
і французи і лондонці, і нiмцi, і Ви, – треба ж на всiх поспiти» [31,
т.  10, с.  280]. У другiй половинi лютого Леся, дякуючи А.  С.  Макаровiй «за прихильнiсть до дядька», зауважила: «Шкода тiльки,
що Вашi милi бажання, певне, даремнi, бо нема надiї, щоб дядько
мiг вернутись у свiй край, принаймнi поки дiла йдуть так, як тепер, а йдуть вони далеко не iдеально» [31, т. 10, с. 281]. У березні
1895 року Леся повідомила М. Павлику (лист від 01.03.1895 року):
«Дядькове здоров’я все не добре, кашель і їсти трудно. Здається,
за остатнi два теплi, зовсiм веснянi днi йому стало краще, але сьогоднi, на лихо, знов ударила зима і знов йому погано. Будем все
ж надiятись на лiпше» [31, т. 10, с. 286]. У листі до І. Франка від
02.03.1895 року зауважила: «У нас тепер погано жити, бо дядькове здоров’я значно погіршало, а се кладе тінь на всіх і на все» [31,
т. 10, с. 287]. У квітні 1895 року Леся написала М. Павлику (лист
від 08–09.04.1895 року) про хворобу дядини й що вона тимчасово
доглядає за дядьком: «Я тепер сплю в другiй хатi близько його, то
чую, як йому погано вночi» [31, т. 10, с. 296]. У травні 1895 року
Леся повiдомила сестрі Олесi (лист від 08.05.1895 року): «Воно й
тепер не бог зна як полiпшало, та все ж дядькове здоров’я стало поправлятись (як завжди на лiто), то й в хатi посвiтлiшало» [31, т. 10,
с. 299]. М. Павлику зізналася (лист від 12.05.1895 року): «Робота у
мене остатнiми часами йшла не шпарко, бо такi були справи, що
було “не до солi”» [31, т. 10, с. 300].
В останньому листi до М.  Павлика за життя М.  Драгоманова
(від 08.06.1895 року), реагуючи на його публікацію, Леся зауважила: «Іще одно: вдарили нас у Вашiй примiтцi до статтi Лук[iяновича] слова про те, що Драгоманов “смертельно хорий”, я бачила,
що дядька се засмутило, навiщо писати, а надто друкувати такi
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речi, хоч би вони й були справедливi? Власне, з такими хорими
треба бути обережнiш, вони такi вражливi. Вам може й прикро,
що я встряваю з моїми увагами, але простiть, я хочу як лiпше для
Вас і для дядька; дядько, прочитавши сi слова, сказав менi: “оце
вже Павлик мене ховає”... се менi було гiрко» [31, т. 10, с. 305].
Витримки з листiв Лесі Українки до родичів в Україну і М. Павлика показують динаміку хвороби М. Драгоманова та турботу рідних про вченого, розкривають, у яких непростих умовах учений
читав лекції і писав свої наукові праці.
Звiстка про хворобу М. Драгоманова розлетiлася по всiй Болгарії і за її межами. Епістолярій у фонді І. Шишманова свідчить про
реакцію колишніх студентів – лист Ольги Урсу від 18.12.1891 року
до Л. Драгоманової [96, л. 1], європейських колег і друзів – лист
Луї Леже від 19.01.1892 року до І. Шишманова з проханням написати про стан здоров’я М. Драгоманова [97, л. 9], прихильників і
шанувальників М. Драгоманова – лист М. Дікарєва з Воронежа від
23.04.1892 року до М. Драгоманова, у якому підкреслив: «Ваша ж
видатна наукова дiяльнiсть накладає на кожного українця обов’язок особливої до Вас прихильности й удячности» [98].
М. Павлик у листi до І. Шишманова від 10.12.1891 року повiдомив, що в Україні хвилюються за здоров’я М. Драгоманова, а особисто М. Павлика хвилює і доля архіву вченого. Припускаючи, що
Росiя могла б добратися до Болгарії і заволодiти архівом М. Драгоманова, М. Павлик переймався кореспонденцiєю з українцями,
яка могла б викликати «бесконечний ряд полiтичних процесiв у
Росiï й тут» й міг би пропасти «незамiнимий матерiал до iсторiï
украйiнского руху» [99, л. 1].
Документальнi матерiали свiдчать що, не зважаючи на хворобу, професор М. Драгоманов багато працював для Болгарiї, України і Європи, листувався з ученими багатьох країн. Його хвороба хвилювала не тiльки родичiв, але й студентiв, колег, друзiв та
прихильникiв М. Драгоманова, а М. Павлика спонукала порушити питання про збереження наукової спадщини та архiву вченого.

www.etnolog.org.ua
Розділ 3. Професор Михайло Драгоманов і Вища школа в Софії

167

Висновки до третього роздiлу

IM

FE

Михайло Драгоманов увійшов у науковий свiт Болгарiї до приїзду в Софiю. Восени 1888 року в Парижi в журналi «Mélusine» побачили світ болгарськi релігійнi легенди з його передмовою та коментарями. Навесні 1889 року в Софії почала друкуватися праця
вченого «Славянските сказания за пожертвуване собствено дете»
в першому науковому журналі «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина». М. Драгоманов був єдиним іноземним
ученим, який підтримав починання болгарського мiнiстерства.
Учений торкнувся болгарської проблематики на Першому мiжнародному конгресі фольклористiв у Парижі в серпні 1889 року.
У Софії М. Драгоманов очолив кафедру всесвiтньої історії у Вищій школі. Учений почав викладацьку дiяльнiсть у першому болгарському вищому закладi, який не мав власних традицiй, програм,
не було напрацьовано методiв викладання і не було унiверситетської бiблiотеки, яка задовольнила б потреби викладачiв і студентів. Український вчений допомагав складати програми, семестрові
розклади лекцiй, працював над створенням статуту і закону про
Вищу школу, допомiг в організацiї студентської бiблiотеки, допомiг
у збиранні планiв для будiвництва унiверситетського примiщення
й бiблiотеки, виконував доручення Мiнiстерства народної просвіти
Болгарії. М. Драгоманов написав програму класифікації фольклору
для «Сборника», допомагав з редагуванням, його фольклорні працi
стали взiрцем для молодих болгарських учених.
М.  Драгоманов був улюбленим професором студентської молодi у Вищiй школi, заохочував студентів до наукової дiяльностi,
пiдтримував їх прогресивнi устремлiння і захищав їх перед унiверситетським керiвництвом.
Емігрантське життя підірвало здоров’я М.  Драгоманова і в
софiйський перiод проблеми зі станом здоров’я вченого досягли свого фатального апогею. У липнi 1891 року у Вiдні професор
Г.  Нотнагель встановив вченому дiагноз, який і став причиною
його смертi 20 червня 1895 року.
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ДРАГОМАНОВСЬКИЙ ПЕРІОД
У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОБОЛГАРСЬКИХ НАУКОВИХ
І КУЛЬТУРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

З

4.1. Вплив М. Драгоманова на розвиток
українсько-болгарських зв’язкiв останньоï чверті
ХІХ століття

прибуттям М.  Драгоманова до Софiї особливо успiшною
виявилася спiвпраця мiж Україною і Болгарiєю в галузi
науки й культури, яка і визначила головний зміст українсько-болгарських зв’язкiв цього періоду. П. Атанасов зауважив,
що М. Драгоманов, «як українець, цікавився перш за все долею
українського народу, його політичним розвитком і національною самосвідомістю, але він знаходив час і сили працювати для
культурного зближення слов’ян, зміцнення слов’янської єдно-
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сті. Особливо великі заслуги Драгоманова перед нашою країною. Його внесок у болгарський національно-визвольний рух,
його зусилля з підняття рівня нашої вищої освіти і болгарського
фольклору, історичної і літературної науки – яскрава сторінка в
історiï болгаро-українських зв’язкiв…» [1, с.  47–48]. М.  Младенова вважає, що діяльність вченого «стала основоположною не
тільки для університету як наукового і навчального центру, для
етнографії та фольклористики, а й для формування славістичної
науки як основної дисципліни, як науки й освітньої системи, яка
підняла рівень усієї болгарської освіти наприкінці ХІХ – початку
ХХ століття» [2, с. 79]. П. Сохань підкреслив, що М. Драгоманов
сприяв ознайомленню болгарського народу з історією, культурою і суспільно-політичною думкою України [3, с. 172].
Питання розвитку українсько-болгарських зв’язкiв висвітлювалося в працях українських авторів І.  Свєнцiцького (1955), І.  Романченка (1958), В. Дмитрука (1958), О. Шпильової (1958, 1963),
Н. Шумади (1963, 1970), В. Москаленка (1987), П. Соханя (1989),
В.  Захаржевської (1989), В.  Павленко (1995), І.  Дриги (1996),
В. Наулка (1998), В. Литвина (2004), В. Піскіжової (2009), А. Якiмової (2016). У своїх дослідженнях автори у різних контекстах
торкалися і «драгоманівського періоду». Серед болгарських дослідників слід назвати праці І. Шишманова (1914), С. Чiлiнгiрова
(1935), С. Божкова (1957), Г. Дімова (1960), П. Атанасова (1965,
1969), І. Конева (1974), Г. Вилчева (2001).
Вплив М.  Драгоманова на розвиток українсько-болгарських
зв’язкiв кінця ХІХ – початку ХХ ст. розкривають джерела з фонду
І. Шишманова і окреслюють основні напрями цих зв’язкiв: наукові, культурнi, лiтературнi, полiтичнi. Щодо наукових контактів, то
вони були пов’язанi насамперед з такими визнаними науковими
центрами України, як Київ, Львів і Харків.
Восени 1889 року М.  Драгоманов почав викладати iсторiю у
Вищiй школi й допомагати в становленнi першого наукового видання, про яке вже знав наприкінці 1888 року завдяки І. Шишма-
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нову й отримав запрошення до співпраці [4, л. 28]. І. Шишманов
розраховував, що вчений спiвпрацюватиме зі «Сборником» і завдяки своєму видавничому досвіду допоможе перетворити його в
перiодичний журнал [5, л. 12]. М. Драгоманов порадив І. Шишманову налагодити обмiн мiнiстерськими виданнями з українським
товариством «Просвiта» (лист до М. Павлика вiд 29.01.1889 року)
[6, с. 339]. І. Франку М. Драгоманов висловив цікаву думку про
український «фольклорний курінь» у Болгарії в листі вiд 7 липня 1889 року: «Вчора прочитав рецензію на І вип. Этнографическое Обозреніе в Москве. Ось уже й москалі випередили нас,
як і Вісла! А ми колись ще в 1882–3 рр., проектовали folklore-не
видання у Львові! Чи не заснувати нам наш, фольклорний курінь
вже “під дахом” болгарським? По кр. мірі моя статьтя одна вже
там друкуєся. Як буду в Софії, то чи не станете й Ви з П[авлик]
ом писати в виданьнях болгарських?» [7, с. 325]. М. Драгоманов
пообiцяв сприяти новому виданню на аудиєнції в міністра просвіти [8, л. 3]. У листi до М. Павлика вiд 28.08.1891 року вчений,
реагуючи на статтю І. Франка «Болгарські праці М. Драгоманова»
[9], зауважив, що не належить до засновників журналу, а лише
написав програму фольклору [10, с. 260]. Відбором фольклорного матеріалу займався Ат. Ілієв, а І. Шишманов вiдповідав за науковий відділ [11, л.  49]. Проте багато документів свідчать, що
М. Драгоманов займався редагуванням журналу.
В основі «Сборника» лежить класифiкацiя народноï творчостi, яка була прийнята в Пiвденно-Захiдному (Киïвському) вiддiлi Імператорського російського географiчного товариства [12,
л. 8], суть якої була викладена в Передмовi до першоï книги, яка
вийшла 25 листопада 1889 року [13, с. ІХ]. На думку В. Москаленка, у Передмовi «вiдчувається, по-перше, що на ïï авторiв вплинули науковi уподобання М.  Драгоманова», по-друге – «головним
завданням “Збiрника” автори вважали розвиток лiтератури через використання письменниками кращих зразкiв народнопоетичного генiя, що, як вiдомо, було одним з основних положень
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науковоï концепцiï Драгоманова-фiлолога», по-третє – «Збiрник»
зробив вагомий внесок «у налагодження украïнсько-болгарських
наукових контактiв, у дослiдження двостороннiх фольклорних,
лiтературних та й у цiлому культурних зв’язкiв» [14, с. 76].
М. Драгоманов особисто пересилав книги «Сборника» у Львiв
[10, с. 15], Київ, родинi Лесi Українки [15, с. 149]. Пiзнiше унiверситетські професори просили І. Шишманова вислати новi книги
«Сборника». Т.  Флоринський у листi вiд 06.01.1898 року написав: «Вiд Дашкевича дiзнався, що Ви вислали йому всi ХІV томiв
і позаздрив йому: у мене особисто тiльки 4 тома (Х–ХІІІ). Я не
наважуюсь просити, але якщо Ви знайдете таку можливiсть і
менi надiшлете першi 9 томи (…для Бiблiотеки Унiверситету),
то я, звичайно, буду Вам дуже вдячний» [16, л. 2]. І. Шишманов,
вiдповiдаючи на лист 21.01.1898 року, запросив Флоринського,
Дашкевича й Кулаковського до спiвпрацi в «Сборнику» [16, л. 9].
Лист Т. Флоринського від 18.04.1898 року є доказом стабільностi
наукових зв’язкiв украïнських і болгарських учених. Т. Флоринський пообiцяв написати статтю для «Сборника» й поiнформував
про згоду Дашкевича і Кулаковського спiвпрацювати в «Сборнику»; повiдомив, що «всi болгарськi вченi отримають запрошення
ймовірно в жовтні-листопаді» на Археологiчний з’їзд у Києвi в
серпні 1899 року і що Радченко публікує свою книгу про Болгарію; Т.  Флоринський на днях переслав д‑ру Л.  Мілетічу ІІІ том
«Лекцій» і його чекають «клопоти з органiзації 11 травня (в день
Св.  Кирила і Мефодiя) урочистих рiчних зборiв Слов’янського
Товариства» [16, л. 3–4].
Попри старання М.  Драгоманова, крім його студій, у «Сборнику» були опублiкованi лише працi Ф.  Вовка [17; 18], а праця
І. Франка – у 1896 році [19], хоча вчений почав переговори про
публiкацію своєї статті ще в 1892 році. Зі свого боку І. Франко планував надрукувати в журналi «Житє і слово» статтю І. Шишманова «Значення та завдання нашоï етнографiï». У 1907 році І. Франко висловив готовність приїхати в Софію, щоб попрацювати над
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рукописними фольклорними матерiалами з архiву М. Драгоманова і зробити виписки та копії [20, с. 611–612], але задум не вдався. І. Франко підтримував також контакти з Л. Мiлетiчем, П. Тодоровим, С. Романським.
З 1892 року у Вищій школі слов’янську фiлологiю викладав
Дiмiтр Матов – випускник Харківського університету, учень
М. Дрінова, О. Потебні, М. Сумцова [21, с. 348]. М. Дрінов справив неабиякий вплив на болгар В.  Златарського, Д.  Матова,
П. Славейкова [3, с. 170]. Харківські вчені М. Сумцов, І. Платонов,
О. Потебня, Д. Багалій, М. Халанський, В. Савва вели переписку з
діячами культури Болгарії з питань обміну літературою, взаємної
допомоги в науковій роботі, у розвитку культури [3, с. 168]. Значення в розвитку українсько-болгарських зв’язків Харківського і
Київського університетів досліджував П. Сохань [3, с. 167–172].
У 1892–1895 роках Д. Матов був співредактором «Сборника».
Під час літніх канікул М. Драгоманов лікувався у Європі, але працював над «Сборником» і листувався з Д. Матовим. У листі до Лідії
від 02.10.1893 року вчений попросив знайти одну книгу й передати Д. Матову, додаючи: «Вибач за це прохання: поскільки я вже
заплутався знову з редакцією “Сборника” й сам звідси розплутати
його не можу, то залишається звертатися з проханнями до тебе,
так би мовити “по родинному”» [22, л. 59]. Отже, М. Драгоманов
особисто підтвердив факт редагування «Сборника».
Кореспонденція Д.  Матова до І.  Шишманова (1891–1896)
свідчить про його роботу над випусками «Сборника» і студіями
О. Веселовського, А. Будиловича, І. Франка [23], про спілкування
з родиною М. Драгоманова [23, л. 14], листування з М. Дріновим
[23, л. 39] Слушно додати, що М. Драгоманов вважав за необхідне
запросити у Вищу школу Дрiнова, Златарського та iнших, хто вже
завоював визнання в науковому свiтi [24, с. 2].
Пiсля публікації статті М.  Драгоманова «Наукові методи
проф.  Сумцова» в журналі «Житє і слово» в 1894 році [25] учений написав І. Франку: «<…> і я згадав, що хотів Вам написати
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для фіналу ІІ кн. похвалу Сумцову, між инчим, щоб не думали,
що я все лаюсь» [7, с.  478]. М.  Драгоманов тримав у полі зору
діяльність харківської школи. У «Листах на Наддніпрянську Україну» вчений зауважив, що «переважно під упливом європейського
порівнявчого методу у фольклорі <…> почала наша етнографія
набиратись свіжого наукового духу в працях харківської школи»
(30.03.1893, Софія), вказавши на таких учених як Потебня, Сумцов, Манжура, Іванов [26, с. 185] .
Серед публікацій М.  Сумцова на сторінках української періодичної преси є огляди матеріалів зі «Сборника». У 1893 році
М. Сумцов написав рецензію на його дев’яте видання [27]. Д. Матов відреагував одразу: «Ваша рецензія на ІХ том Сборника є дуже
вчасною. Сборник висилається багатьом російським ученим, але
вже кілька років ніхто не повідомляв про нього в журналах» [28,
с. 97]. У ювілейному десятому виданні «Сборника» (1894) Д. Матов опублікував рецензію на працю М.  Сумцова «Современная
малорусская этнография» [29, л. 135, 137]. Зрозуміло, що М. Драгоманов ознайомився із цією рецензією. У 1898 році М. Сумцов
написав студію про фольклорні праці М. Драгоманова, опубліковані у «Сборнику» [30].
Спiлкування Д. Матова з ученими Харкiвського унiверситету,
як і наукові студії М. Драгоманова, позитивно вплинули на розвиток болгаро-украïнських наукових зв’язкiв у Вищій школі. Слід
визнати, що «Сборник» зробив суттєвий внесок у налагодження
украïнсько-болгарських наукових контактiв завдяки зусиллям
М. Драгоманова, Д. Матова та І. Шишманова.
Пiсля смертi М. Драгоманова І. Шишманову належить вагоме
мiсце з пiдтримування болгаро-українських наукових зв’язкiв.
У 1906 році Харкiвський унiверситет присвоїв звання доктора
honoris causa І. Шишманову, Л. Мілетічу, Д. Агурі, В. Златарському за заслуги у зміцненні й розвитку украïнсько-болгарських взаємин, а 18 травня 1907 року І. Шишманов був обраний почесним
членом фiлологiчної секцiї Харкiвського унiверситету.
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Важливе місце в історії розвитку українсько-болгарських взаємин належав Львову. Із Софії М. Драгоманов вів обширне листування з М.  Павликом і І.  Франком, але в нього не склалися
стосунки з Науковим товариством імені Шевченка (далi – НТШ).
Учений повідомив М. Павлику, що 02/14.02.1893 року отримав
від НТШ новий статут із проханням стати членом Товариства [31,
с. 197]. Через місяць, у листі до І. Франка від 03/15.04.1893 року,
поінформував: «З Тов. Шевченка я скінчив, написавши, що в теперішню хвилю не можу до него приступити» і пояснив чому:
«Головний резон – презіденство Барв[інського]. Після проби в
Правді і при політиці Барв[інського], хто єго зна, куди вступиш
з таким шефом» [7, с. 443].
М.  Павлик виступив ініціатором вшанування 30‑літньої літературної і політичної діяльності М.  Драгоманова 16 грудня
1894 року у Львові. Болгарія відгукнулася на подію статтею ректора Вищої школи Д. Агури. Згадуючи урочистості у Львові, автор
пiдкреслив цiннiсть виступів І. Франка і М. Павлика для бiографії
М. Драгоманова [32, с. 289].
І.  Шишманов знав особисто М.  Павлика. Вони познайомилися, коли М. Павлик приïхав на похорони М. Драгоманова. Удруге
М. Павлик побував у Софії весною 1901 року. І. Шишманов допомагав йому збирати й видавати лiтературну спадщину та кореспонденцiю М. Драгоманова [33, с. 27].
Наприкiнцi 1895 року І. Шишманов познайомився з І. Франком
на чеськiй етнографiчнiй виставцi в Празi [14, с. 117]. Студію про
Т.  Шевченка, яка заклала основи наукового шевченкознавства в
Болгарії, І.  Шишманов присвятив 40‑річчю творчої діяльності
І. Франка. Стосунки І. Франка й І. Шишманова досліджували П. Атанасов [34], В. Москаленко [14, с. 110–153]. Останній зауважив, що
основи порiвняльного методу, яким користувалися М.  Драгоманов, І. Шишманов та ïх послiдовники в СУ, продовжував розробляти український учений І. Свєнцiцький у Львівському унiверситетi
(далі – ЛУ), зокрема, у праці «Болгарiя і Украïна» [14, с. 105].
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У І. Шишманова склалися творчі стосунки з М. Свєнціцьким,
якого вважають засновником наукової болгаристики у ЛУ. Листом від 21.03/08.04.1914 року М.  Свєнціцький звернувся до
І. Шишманова з проханням посприяти з літературою, позичити
твори Каравелова, Славейкова, Жинзіфова – перших болгарських перекладачів творів Шевченка, тому що читає курс «Шевченко в слов’янських літературах», а у Львові названих авторів
немає [35, л. 1].
І.  Шишманов підтримував контакти з НТШ, листувався з
В. Гнатюком. У травнi 1914 року І. Шишманова обрали дiйсним
членом фiлологiчної секцiї НТШ [36, л.  6]. Через десять років
дiйсними членами НТШ стали Л. Мiлетiч, А. Іширков, М. Арнаудов. Л. Мiлетiч – колега М. Драгоманова, про якого вчений писав,
що він «може виробитися в професора на європейський лад» [37,
с. 133]. До кінця життя М. Драгоманов підтримував дружні стосунки з ним. А. Іширков, учень М. Драгоманова, на своїх семінарах використовував драгоманівську методику проведення семінарів. М. Арнаудов вважав себе учнем М. Драгоманова через свого
наставника І. Шишманова.
І. Горбань звернула увагу, що на початку ХХ ст. Львів стає одним з важливих наукових центрів, громадськість якого підтримувала тісні контакти з Болгарією, і підкреслює, що І.  Шишманов
відіграв важливу роль у налагодженні цих контактів [38, с. 79].
Власне, в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. І. Шишманов був у центрі
наукових зв’язків між Львовом і СУ.
І.  Шишманов продовжував пiдтримувати контакти з вченими Київського унiверситету після смерті М.  Драгоманова.
У 1897 році він уперше побував у Києві в рамках наукового відрядження (11.09–01.10.1897 року). У фондi вченого зберiгаються
запрошення, адресованi Лiдіï та Івану Шишмановим на засiдання
iсторичного товариства Нестора-Лiтописця «14 вересня 1897 р. в
VI аудиторії Унiверситету о 4 годині після обіду» [28, л. 135, 137].
У щоденнику І.  Шишманов занотував враження від вiдвiдуван-
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ня лекцiй викладачiв В. Іконнiкова (11–12 вересня) – про перші
російські літописи та Т.  Флоринського (12 вересня) – загальна
слов’янська етнографiя. Учений також залишив характеристики
В. Іконнiкова та Т. Флоринського [11, с. 64].
Посередником у спілкуваннi І. Шишманова з київськими вченими iнодi виступав Петро Косач – батько Лесi Українки. У листi
вiд 18.05.1899 року П.  Косач повiдомив, зокрема: «Житецький
дякує за пам’ять та ще сподівається тебе, Іване Дмитровичу, обняти в серпні і подарувати три книжки з словесності і поезiї»
[39, л. 1 гр.‑2].
І.  Шишманов побував у Києві вдруге як делегат ХІ Археологiчного з’їзду (1–20 серпня 1899 року). Перебуваючи на з’їздi,
І.  Шишманов мав багато зустрiчей, описаних у листах до дружини. У листi вiд 07.08.1899 року про вечерю у Трегубова на
честь галичан учений написав: «Був Барвiнський зi Львова, проф.
Смаль-Стоцький з Чернiвецького унiверситету з дружиною,
проф. Котовський і панна Кобилянська, подруга Лесi і вiдома як
українська романістка в Галичинi» [40, л. 125]. І. Шишманов розповiв про невеличку зустрiч у вузькому колi «у старого Лазаревського, члена Верховного суду Києва, бравого укрaїнофiла старої
закалки. Були присутнi: Трегубов, внук старого Житецького, автора відмінного твору про Мазепу» [40, л.  127 гр.]. Листом вiд
15.08.1899 року І. Шишманов повідомив, що 13 серпня побував у
Миколи Лисенка і найближчими днями «полюватиме за Кареєвим
і Гревсом» [40, л. 131 гр.]. У листi вiд 18.08.1899 року І. Шишманов описав враження вiд прем’єри вистави «Блакитна троянда»
Лесi Українки: «Гiдний успiх. Ми були трохи спантеличенi почути
в п’єсi українську мову в кiнцi столiття “а ля Ібсен”. Але Леся вiдкриває нову епоху. Українська драма стане етнографiчною – сучасною і соцiальною» [40, л. 134 гр.].
Запрошення на ХІ Археологiчний з’їзд в Києві отримала і Лiдія
Шишманова з проханням зробити повідомлення про альбом болгарських вишивок, який вона підготувала в Софiї [41, л. 2].
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І. Шишманов брав участь у ХІV Археологiчному з’їздi в серпні
1908 року. У щоденнику вчений занотував, що познайомився з
М.  Василенком. Разом з ним і П.  Мiлюковим він вiдвiдав музей
Б. Ханенка [11, с. 247].
Ставши послом Царства Болгарiя в УНР (23 березня 1918 р. –
8 травня 1919 р.) І. Шишманов не переривав наукових контактів
з київськими вченими. Вiн мав дозвiл на користування Унiверситетською бiблiотекою [42, л. 46], у щоденнику залишив нотатки
про зустрiчi з українськими науковцями. І.  Шишманов застав у
Києві дружину М.  Драгоманова, підтримував дружні стосунки з
С. Драгомановим. У щоденнику І. Шишманов зазначив: «Сьогодні минає 23 роки з дня смерті Драгоманова. На обід у Зорі» [11,
с. 269]. Світозар підтримував листування з Шишмановими, повідомляв київські новини й особливо ті, що стосувалися збереження спадщини М. Драгоманова.
Історичні події в Україні на початку ХХ ст. змусили багатьох
українських учених, серед них і київських, з якими І. Шишманов
познайомився в 1918–1919 роках, виїхати за кордон, але вони не
втрачали зв’язку з І. Шишмановим: цікавилися архівом М. Драгоманова, софійським періодом ученого, пересилали нові друковані
матеріали про нього, свої статті та книги, зверталися за консультаціями. Д. Дорошенко в листі від 24.04.1921 року повідомив, що
більше року працює над книгою «Славянський світ» (популярна
енциклопедія слов’янознавства, яка нагадує чеське видання «Svět
Slovenský» 1912 р.) [43, л.  4], і звернувся з проханням проконсультувати його з болгарської літератури. І. Шишманов висловив
свої зауваження, але вони не потрапили до книги Д. Дорошенка.
Однак український учений повідомив про намір використати зауваження й поради І. Шишманова в «Обзоре исторiи славянских
литератур», який мав вийти в Берліні [43, л. 8].
Ілюстрацією різноплановості інтересів українських учених
може бути лист М.  Грушевського до І.  Шишманова з Відня від
19.12.922 року: «Я, як мабуть Ви чули, пiдчас революцiї близько
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зiйшовся з укр[аїнськими] соцiял-револ[юціонерами], якi явились, в моїй принаймнi уявi, наступниками лiвого укр[аїнського]
крила, до котрого належав пок[iйний] Драгоманов <…> Я виступив з проектом органiзацiї Укр[аїнського] Соцiол[огiчного]
Інституту, і невважаючи на дуже нищi засоби, якi менi вдалось
роздобути, я не покидаю сього дiла; випустив уже 12 книжок його
видань, в тiм числi книгу “М. Драгоманов і Женев[ський] соцiялiст[ичний] гурток”, котру при першiй можливости Вам пошлю
(в тiй хвилi не маю її пiд руками)» [44, л. 5 – 5 гр.].
Листування О.  Шульгина з І.  Шишмановим торкається, в основному, вшанування та збереження творчої спадщини М.  Драгоманова й архіву вченого. О. Шульгин виступив посередником
у набутті частини архіву вченого Українським науковим iнститутом у Варшаві [45, с. 45–64].
Листи М. Мандрики, надіслані І. Шишманову у 1925 році, є доказом виваженого ставлення української емiграції в Празi до науково-теоретичної спадщини М. Драгоманова, прагнення українських учених в еміграції до подальшої її розробки, бажання української студентської молоді в Празі вшанувати М.  Драгоманова
покладанням квітів на його могилі. Одночасно листи засвідчують
глибоку повагу до болгарського вченого, якого українські емiгранти вважали своїм «заступником і оборонцем» [46, с. 5–14].

4.1.1. М. Драгоманов і становлення наукової
україністики в Софiйському університеті
імені Св. Климента Охридського

Болгарська україністика має свою давню iсторiю. Після ретельного дослідження праць М.  Драгоманова, опублікованих у
90‑х роках ХХ ст., болгарський лiтературознавець Л.  Мiнкова
переконливо довела, що основи болгарської україністики закладенi ще до звiльнення Болгарії в 1878 році. Першим болгарським
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україністом Л. Мiнкова вважає Любена Каравелова – письменника, публiциста, автора книги «Памятники народного быта болгар» (1861). Дослiдниця стверджує, що Л. Каравелов самостійно
познайомився з історією України, українським фольклором та
лiтературою, працюючи над своєю книгою, зокрема, і через працi
М. Драгоманова [47, с. 42].
Наступним болгарським україністом, на якого мав великий
вплив М. Драгоманов, Л. Мiнкова вважає І. Шишманова. Уже на
початку знайомства М.  Драгоманов познайомив І.  Шишманова
з деякими зразками українського фольклору [48]. Вiдвiдуючи
Драгоманових у Женевi, І. Шишманов познайомився з багатьма
зразками української традиційної вишивки, якими була прибрана вiтальня. У вiтальнi Драгоманових часто звучали українські
народні пiснi. У 1889 році І. Шишманов опублікував свою першу
фольклорну працю «Значението и задачата на нашата етнография», яка розкрила його компетенції як науковця в галузі українського фольклору. І. Шишманов звернув увагу на українські думи
[49, с. 430], українські колядки [49, с. 434], українські орнаменти [49, с. 444–445], на досвід українських етнографів у збиранні
кобзарських пісень [49, с.  448], рекомендував болгарським дослідникам збірник П.  Антоновича і М.  Драгоманова «Исторические песни малорусскаго народа» (1874) та «Полiтичнi пiснi українського народу ХVІІІ–ХІХ ст.» з увагами М. Драгоманова (1883;
1885) як зразок для дослiдження болгарських iсторичних пiсень
[49, с.  432]. Праця І.  Шишманова з’явилася окремим виданням
до приїзду М.  Драгоманова в Софію, а в листопадi 1889 року –
у першiй книзi журналу «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина», який розповсюджувався по бiблiотеках і школах
Болгарії. П. Атанасов стверджував: «Завдяки М. П. Драгоманову
Шишманов формується і як перший наш украïнознавець, який
зробив безцiнний внесок у змiцнення культурних і наукових взаємовiдносин мiж Болгарiєю і Украïною в кiнцi ХІХ і в першi два
десятилiття ХХ столiття» [50, с. 146]. П. Атанасов пiдкреслив та-
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кож, що як украïнiста І.  Шишманова високо цiнували в Українi
[1, с. 64] і неодноразово запрошували до участi в рiзних наукових
форумах у Києвi, Харкові та Львовi. За П. Атанасовим випливає,
що І. Шишманов займався украïнськими студіями впродовж усієї
своєї творчої діяльності. До подiбного висновку прийшов і В. Москаленко, зауваживши, що Драгоманов в Софiї «своєю активною
дiяльнiстю на нивi культурного спiвробiтництва, порiвняльного
лiтературознавства, фольклористики сприяв появi перших болгарських украïнiстiв. Найавторитетнiшим з них, безсумнiвно, був
Шишманов. Украïнська тематика в колi його наукових уподобань
з кожним роком займала все вагомiше мiсце» [51, с. 243].
Незаперечний факт, що професор М.  Драгоманов стояв біля
витоків наукової україністики у Вищій школі. Наукова україністика проникла в стіни Вищої школи, по-перше, через працю
І.  Шишманова «Значението и задачата на нашата етнография»,
фольклорні праці М.  Драгоманова, що їх публікував «Сборник»,
працi украïнських учених з особистої бібліотеки М. Драгоманова.
Порiвняльнi фольклорні студії, започатковані М. Драгомановим,
Д. Матовим, І. Шишмановим, продовжили розвиток болгарської
фольклористики в працях учених СУ М.  Арнаудова, П.  Дінекова, Ст.  Стойкової, Цв.  Романської, Р.  Ангелової, Т.  Ів.  Живкова,
К.  Дінчева. М.  Арнаудов стверджував, що завдяки І.  Шишманову засвоїв нову техніку літературно-історичної роботи, яку своєю
чергою йому передав Драгоманов [52, с. 376].
По-друге, слов’янознавчі студії М.  Драгоманова, Д.  Матова,
І. Шишманова, Л. Мілетіча, їх учнів та послідовників сформували
третє поколiння славістів-мовознавцiв у СУ – С. Русакiєва, М. Дилевського, І. Лекова, у наукових дослідженнях яких теж присутня українська проблематика. Так, проф. М. Дилевський, родом з
Харкiвщини, понад 40 рокiв вивчав текст давньоруської пам’ятки
«Слово о полку Ігоревiм». Його коментарi та аналiз лексики базуються на багатому фактичному і порiвняльно-iсторичному матерiалi [53, с. 71].
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По-третє, за М.  Арнаудовим М.  Драгоманов заохочував
І.  Шишманова до студій з літературної історії ще в Женеві [54,
с. 173]. В бібліотеці М. Драгоманова в Женеві І. Шишманов мав
можливість познайомитися з українськими літературними творами. Так сталося з «Кобзарем» Т. Шевченка [11]. З Женеви Лідія
вислала І. Шишманову в Лейпциг «Яна Гуса» Т. Шевченка у власному перекладі французькою мовою.
У 1894 році І. Шишманов почав викладати на кафедрі загальної літературної і культурної історії [55, с.  30], практично створивши її і ставши першим літературним істориком у Вищій школі
[56, с. 11]. Власне з нього почалася iсторiя порiвняльного літературознавства в Болгарiї [14, с. 24].
Працею «Т. Шевченко, неговото творчество и влиянието му на
българските писатели преди Освобождението» (1914) І. Шишманов заклав основи наукового шевченкознавства в СУ. У 1916 році,
з незначними змiнами, статтю було перевидано у Вiднi українською мовою, а у 1918 році опублiковано французькою. У ювiлейному «Збiрнику на честь професора І. Д. Шишманова з приводу
його 30‑лiтньої дiяльностi (1889–1919)» оприлюдненi двi студiї,
пов’язанi з Україною: «Тарас Шевченко болгарською мовою»
Ст. Чiлiнгiрова та «Любен Каравелов й Україна» Д. Шелудька [57,
с. 267]. Справу вчителя на нивi болгарського шевченкознавства
гідно продовжив М. Арнаудов, який у 1935 році написав статтю
«Шевченко и българска литература» [58]. В українському перекладі стаття ввійшла до XV тому творiв Т.  Шевченка, виданих
Українським науковим iнститутом у Варшавi 1938 року.
Болгарськi дослiдники вважають, що присутнiсть М. Драгоманова в Софії викликала iнтерес болгарської iнтелiгенції до української лiтератури [59, с. 172]. Популяризуючи праці українських
учених, художні твори українських письменників, працюючи на
нивi слов’янського фольклору М. Драгоманов сприяв становленню болгарських україністів в СУ. Завдяки впливу М. Драгоманова І. Шишманов сформувався як перший науково підготовлений
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украïнознавець. Наступником І.  Шишманова слiд розглядати
М.  Арнаудова, який у листi до П.  Атанасова назвав себе «українофiлом», схвально поставився до його дослiджень українсько-болгарських зв’язкiв та вчених такого рiвня, як М. Драгоманов і І. Шишманов [60, л. 1]. Як відомо, згаданi вченi вплинули і
на інтерес М. Арнаудова до України.
У 60‑х роках ХХ ст. наукову україністику в СУ продовжив
С.  Русакiєв. Його інтерес до української лiтератури почався у
1963 році, завдяки проведенню в Софії Славiстичного конгресу,
серед делегатiв якого були українськi лiтературознавцi Є.  Кирилюк, О. Бiлецький, О. І. Дейч на чолi з М. Рильським. С. Русакiєв
написав і захистив у 1964 році дисертацію, присвячену Т.  Шевченку. Л.  Терзiйська привернула увагу до факту, що С.  Русакiєв
у своєму дослiдженні «керується й застосовує методику школи
Драгоманова» [59 с. 173]. З вiдкриттям у 1996 році українського
вiддiлення на кафедрi слов’янознавства факультету слов’янських
фiлологiй починається новий етап у розвитку болгарської наукової україністики в Софійському університеті.

4.2. Професор М. Драгоманов в iсторії пам’ятi Болгарії

Пiсля себе видатний український вчений М. Драгоманов, професор Вищої школи в Софії, залишив помітну спадщину. Науковий доробок ученого розпорошений по бібліотеках і архівах Болгарії. Він охоплює київський, женевський та софійський періоди
творчої діяльності М.  Драгоманова. Насамперед це друкованi
працi вченого, якi зберігаються в багатьох болгарських бібліотеках та галузевих архівах. В Університетській бібліотеці (далi – УБ)
знаходиться особиста бібліотека вченого і найбільша в Болгарії
збірка праць М. Драгоманова – 24, видання 1869–1915 років (див.
додаток 6). У Національній бібліотеці імені святих Кирила і Мефодiя зберігаються 4 книги М. Драгоманова, видання 1875, 1876

www.etnolog.org.ua

192

Антоніна Якімова. БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

IM

FE

та 1881 років (див. додаток 7), фольклорні дослідження, опубліковані у «Сборнику» (1889–1894), статтi вченого в болгарських
газетах і журналах, листування І.  Франка з М.  Драгомановим
(1928). Можна припустити, що свої книги вчений особисто подарував Національній бібліотеці по приїзду в Софiю. Фольклорнi праці у «Сборнику» і окремі відбитки цих праць, листування з
М. Павликом зберігаються в Центральній бібліотеці БАН. Окремі
відбитки фольклорних праць М. Драгоманова зберігаються у бібліотеці Інституту етнології і фольклористики з Етнографічним
музеєм БАН і в Інституті літератури БАН.
У Пловдівській регіональній народній бібліотеці ім. Івана Вазова зберігається 9 книг М. Драгоманова, з яких лише одна видана в
Києві – «Малорусскія народныя преданія и разсказы» (1876), решта – у Женеві в 1876–1884 роках (див. додаток 5). Книги вченого
могли потрапити у Пловдівську бібліотеку завдяки його контактам з Н. Габровським, який пiсля закiнчення Женевського унiверситету вчителював у Пловдівi (див. § 2.2).
В особистій бібліотеці академіка М. Арнаудова знаходиться частина праці М. Драгоманова «Старите харти за свободата», надрукованої в журналі «Български преглед» [61], а в бібліотеці Л. Каравелова – перший том «Історичних пісень українського народу»
М. Драгоманова [62, с. 49].
Деякі праці М.  Драгоманова зберігаються в окремих фондах
у болгарських архівах. Так, у фонді І.  Шишманова в НА БАН
знаходяться такі видання: «Забележки върху славянските религиозно-етически легенди. ІІ.  Дуалистическото миротворение от
М. Драгоманов» (София, 1893), «Евангельська віра в Старій Англії» (Женева, 1893), «Віра в громадські справи» (Коломия, 1892)
[63], примірник «Громади» (1879, № 4) зі статтею М. Драгоманова про Т. Шевченка (він належав дружині вченого, про що свідчить напис на обкладинці «Людмила Драгоманова» [64], поема
«Марія» Т.  Г.  Шевченка з переднім словом і примітками вченого, перекладена французькою мовою Лідією Драгомановою [65],
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збірка поезій Т. Г. Шевченка, заборонених у Росії, видана М. Драгомановим у Женеві 1890 року [66]. Драгоманiвська шевченкiана
належить до числа тих книг з його бiблiотеки, що їх Л. Драгоманова залишила для родини.
У Центральному державному архiвi у фондi М. Паращука знаходиться праця М. Драгоманова «Вольный Союз – Вiльна Спiлка» (1884) [67].
Бiблiотека і архів М.  Драгоманова продовжують привертати
увагу дослiдникiв. У створеному 1985 року в УБ відділі стародруків, рідкісних і цінних видань, у 1989 році почалася робота
зі збирання бібліотеки, розпорошеної по фондах УБ. У робочій
картотеці зберігається 825 назв книг, знайдених за інвентарним
описом, з яких 586 розшукано за каталогами. У відділі зберігається декілька раритетних видань з бібліотеки М. Драгоманова:
три видання «Киевлянина» М. Максимовича (1840, 1841, 1850),
«L’UOMO PREISTORICO. Osservazioni critiche» Marcellino Venturoli
(1872) з автографом М. Драгоманова та «The English and Scottish
Popular Ballads» Francis James Child з художньо виконаним дарчим написом М. Драгоманову.
Унiверситет викупив бібліотеку М. Драгоманова за 10 тис. левів. У липні 1899 року Людмила Драгоманова з донькою Аріадною передали її (4350 томів) Стояну Аргірову, який представляв
бібліотечну раду УБ. Після інвентаризації та каталогізації вона
стала складовою бібліотечного фонду [68]. Матеріалами бібліотеки при написанні своїх творів про М. Драгоманова скористалися
як болгарські [69], так і українські науковці [70].
Найбільше матеріалів М. Драгоманова зберігається у НА БАН –
132 архівні одиниці. Вони є складовою фонду професора
І. Шишманова. Публікуючи статтю в 1913 році в журналі «Вестник Европы» [71], І.  Шишманов звернувся до редактора журналу М.  Славінського з проханням зробити невеличке уточнення:
«Людмила Михайлівна просить додати на початку моєї статті, де
йдеться про архів Михайла Петровича – кілька слів. Доповніть,
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будь ласка, фразу: “Ця обставина і заставила нас переглянути весь
архів покійного” як треба: “Ця обставина і заставила нас переглянути весь залишений нам у спадок і який зберігається у нас в
Софії [підкреслення І. Шишманова. – А. Я.] архів покійного» [72,
л. 64]. Отже, Лідія та Іван Шишманови – законні спадкоємці софійського архіву М. Драгоманова.
Залишається проблемним питання цiлiсностi архiву М.  Драгоманова. Дiзнавшись про хворобу вченого, у груднi 1891 року
М.  Павлик написав листа І.  Шишманову, порушивши питання
збереження архіву, і запропонував, щоб М. Драгоманов передав
свій архів Женевській публічній бібліотеці [73, л. 1].
В останні роки життя М.  Драгоманов працював над архівом
і видав листи Тургенєва, Герцена, Бакуніна. Право видати їх нiмецькою мовою надав Б. Мiнцесу – викладачу нiмецької мови у
Вищiй школi. М. Драгоманов писав про це М. Павлику: «<…> але
ја вже обiцьав се право Дру Мiнцесу, коледзі по В. Уч. в Софіјі, котриј се зробив, звісно, ліпше, ніж Сокаль міг би, бо сам з Одесси,
учився потім в Германіі і робив під мојім догльадом і порадоју.
Мiнцесу ж ја отдав право і (на) переклад Бакунина листів» [74,
с. 230].
Після смерті М. Драгоманова його архів упорядковував М. Павлик і частину документів забрав до Львова. Він опублікував своє
листування з М. Драгомановим та М. Драгоманова з І. Франком,
М.  Бучинським, Н.  Кобринською, Д.  Танячкевичем, Т.  Окуневським, редакторами газети «Вперед» (1876–1878) та ін. У листі
до К.  Студинського від 06.01.1926 року І.  Шишманов зауважив,
що доля решти невикористаних М.  Павликом матеріалів невідома, хоча Людмила Драгоманова наполягала на їх поверненні.
І.  Шишманов висловив надію, що архів не пропав у Львові, та
просив інформувати про його долю [75, л. 1]. У листі від 18 грудня 1926 року К. Студинський повідомив, що у Львові знайшлося
багато листiв М. Драгоманова і що в київському часопису «Україна» (1926, чис. 3, 4) надруковано дві статті К. Студинського. Одну
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з них він надіслав І. Шишманову, шість більших – до Києва (редакції), а ще дві готує до публікації. К.  Студинський повідомив
також, що М.  Возняк опрацьовує листування М.  Драгоманова з
І.  Франком, а академік М.  Грушевський готує до друку великий
збірник у пам’ять Драгоманова [76, л. 5].
У чернетці відповіді на цей лист від 28.01.1927 року, дякуючи
за гарну звістку, І.  Шишманов запитав, «як і у кого знайшлись
ці лісти», ще раз звернув увагу на те, що Людмила Драгоманова після смерті чоловіка передала майже все його листування на
певний час М. Павлику і дозволила публікувати те, що він вважатиме найціннішим. Після цього він мав повернути архів до Софії.
Родина Шишманових висловила здивування, що матеріали з архіву М. Драгоманова публікуються без їхнього дозволу [75, л. 2].
У листі до К.  Студинського від 29 грудня 1928 року Лідія знову
порушила питання про листи її батька, вивезені М. Павликом до
Львова для опрацювання і не повернуті, хоча на цьому наполягала Л. Драгоманова [74, с. 569–570]. Наведена кореспонденція
підтвердила факт існування проблеми цілісності архіву з моменту
передачі його частини до Львова.
Епістолярій Лідії та Івана Шишманових засвідчує, що вчені та
видавці виявляли постійний інтерес до архіву М.  Драгоманова.
У 1924 році Борис Ніколаєвський запропонував І.  Шишманову
видати збірник матеріалів і документів з архіву М. Драгоманова
і висловився про можливість друку російською мовою спогадів
Лідії [77, л. 7–8]. У 1922–1923 роках Л. Шишманова самостійно
опублікувала спогади про батька [78]. Андрiй Жук у листi вiд
27.09.1927 року звернувся до Л. Шишманової з проханням надати, по можливостi, iнформацiю про С. Подолинського – «ученика
і спiвробiтника Вашого покiйного Батька», поцiкавився архiвом
В. Дебогорiя-Мокрiєвича та його листами до М. Драгоманова. Одночасно А. Жук повiдомив, що ознайомився зi споминами Лідії в
«Новiй Українi» й висловив побажання, щоб вона дала «згадки про
Подолинського, його стосунки з Драгомановим, участь в україн-
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ському русi тих часiв; опис його особистого життя в Швейцарії».
А. Жук запитав, чому Лідія не дає до друку своїх повних споминів
у журнал «Україна» Академії наук в Києві [79, л. 3].
У 1947 році співробітниця НА БАН Д. Велева першою розпочала
опрацювання фонду І. Шишманова. Вона константувала, що багатий і цікавий архів М. Драгоманова дав можливість І. Шишманову використати й опублікувати деякі документи з нього в таких
статтях, як «Конституционная записка графа П. П. Шувалова» та
«К вопросу о роли графа П. П. Шувалова в конституционном движении 80‑х годов» [80, с. 92]. Д. Велева зазначила, що у фонді є
також проекти інших праць І.  Шишманова, зокрема, «Дейността на М. П. Драгоманов в България», про роль ученого в журналі «Вольное слово» та iн. Зберігся рукопис статті І.  Шишманова
«Драгоманів та ідея слов’янського братства», опублікованої в
празькому журналі «Slavia» (1925/1926, кн. 1, с. 320) [81, л. 1].
І. Шишманов не тільки сам працював над архівом М. Драгоманова, але й залучав болгарських учених. У 1915 році з архівом М. Драгоманова працював Г. Бакалов [82, л. 2]. У 1930 році він опублікував статтю, у якій висвітлив і деякі питання перебування М. Драгоманова в Болгарії [83]. На початку 1930‑х років з архівом працював
відомий болгарський науковець М. Арнаудов [84], Л. Шишманова
надавала матеріали з архіву батька французькому вченому Леону
Ламушу для написання статті про М. Драгоманова [85].
Тривалий час велися переговори про можливість придбання
архіву М. Драгоманова різними організаціями: Посольством УНР
у Швейцарії (1919), НТШ у Львові (1928), Українською бібліотекою імені С. Петлюри в Парижі (1929), Музеєм визвольної боротьби України в Празі (1930–1932), але вони були безрезультатними.
Лише в 1932 році частину архіву викупив Український науковий
інститут у Варшаві і 1938 року видав «Листування Київської Старої Громади з М. Драгомановим (1870–1895 рр.)».
У 1930 році Л.  Шишманова вирішила подарувати Болгарській
академії наук архів батька та чоловiка, який раптово помер у

www.etnolog.org.ua
Розділ 4. Драгомановський період у розвитку українсько-болгарських...

197

IM

FE

1928 році. У зв’язку з бомбардуванням Софії у 1944 році архів вивезли за межі міста, наступного року повернули до столиці, а 1946 року
передали БАН. З 1947 року новоутворений фонд І.  Шишманова
зберігався в Архівному відділі БАН. З метою пришвидшення доступу до нього науковців розпочалося його тимчасове опрацювання.
У 1949 році була заведена «Справа Ф. № 11. Іван Дімітров Шишманов (1862–1928)». У 1956–1959 роках було здійснено опис та систематизація архіву (фонду) [86]. У 1950‑х роках за матеріалами
фонду І. Шишманова побачили світ праці болгарських дослідників
Д. Велевої, П. Атанасова, Г. Дімова.
У 1954 році з архіву М.  Драгоманова виокремили матеріали О.  Герцена й Н.  Огарьова (6 папок) і подарували АН СРСР.
У НА БАН зберігаються копії цих матеріалів [87]. У 1957 році наступна частина документів М. Драгоманова (181 а. о.) була подарована АН СРСР. Більшість із них – друковані матеріали, тому їх
передали Бібліотеці ім.  Леніна в Москві. У НА БАН залишилися
копії переданих документів на мікроплівці [88]. Серед них – кілька рукописів праць ученого, зокрема, його лекції з нової історії
(1890–1891), нотатки з історії Англії та Запорозької України,
матеріали з підготовки до публікації листів К. Кавеліна й І. Тургенєва до О. Герцена – зі вступною статтею і коментарями М. Драгоманова; рукопис спогадів про І.  Тургенєва, брошури вченого,
присвячені українській літературі, історії України й політології,
газетні матеріали українською, російською, польською, італійською, французькою, німецькою та англійською мовами.
Комплекс біографічних матеріалів представлений коротенькою біографією М.  Драгоманова, яка стосується його навчання,
викладацької діяльності, сімейного стану й охоплює період до
1892 року. До цієї групи належать спогади студентів Іл. Дімітрова
і Г. Ценова про вченого, некрологи та співчуття з приводу смерті
М. Драгоманова, статті Р. Канелі, Л. Ламуша.
Епістолярій М.  Драгоманова представлений листуванням
з О.  О.  Герценом – сином О.  І.  Герцена, що охоплює період

www.etnolog.org.ua

198

Антоніна Якімова. БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

IM

FE

1888–1894 років, листами від різних осіб та родинним листуванням – з дітьми, братом Олександром та матір’ю Єлизаветою Драгомановою.
У 1960‑х роках робилася спроба передати документи М. Драгоманова з фонду І. Шишманова АН УРСР, але були запропоновані лише копії тих документів, яких не було в СРСР. Записи в
Книзі надходжень й інвентарного опису збірки V в НА БАН свідчать, що у 1955 році копії документів, що стосувалися І. Франка
(46 кадрів), були подаровані АН УРСР [89]. У 1956 році були зроблені копії листів М. Павлика до родини Драгоманових, але не
вказано для кого [90]. Наприкінці 1961 року було виготовлено
копію щоденника М. Драгоманова для І. Романченка [91]. Інших
відомостей про передачу документів ученого з фонду І. Шишманова в Україну в НА БАН немає.
У 1960‑х роках у складі фонду І. Шишманова відбулися певні зміни. У 1962 році Державний центральний історичний архів повернув НА БАН зошит-щоденник Л.  Драгоманової за
1889–1897 роки, який 1955 року помилково був переданий разом з матеріалами з фонду В. Велчева. У грудні 1962 року було
виокремлено в самостійний фонд матеріали Д.  Матова, які надійшли до НА БАН як частина фонду І. Шишманова. У 1965 році
фонд поповнився останньою архівною одиницею – записною
книжкою Л.  Драгоманової про грошові витрати родини й інші
нотатки, датовані 1870 роком [92].
Документи й матеріали М.  Драгоманова у фонді І.  Шишманова продовжували цікавити українських і болгарських учених.
У 1991 році Ю. Хорунжий опублікував невідомі поезії М. Драгоманова [93], А. Якімова у 2012 році – листування О. Шульгина з
Шишмановими (1922–1932) щодо придбання архіву М. Драгоманова різними українськими інституціями [94].
В інших фондах НА БАН є також матеріали, що стосуються М.  Драгоманова та його перебування в Софії. Так, у фондi
«Д‑р К. Кръстев» зберігається записка М. Драгоманова, у якій по-
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Стаття відомого болгарського культурного діяча Радула Канелі в журналі
«Светлина» (грудень 1895 р.), присвячена М. Драгоманову

Рада Українського
гуртка імені
М. Драгоманова
в Баракові (на
фабриці Балабанова).
20 серпня 1923 р.
Болгарія
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Могила М. Драгоманова
на центральному
Софійському кладовищі.
1915 р.

Група
драгоманівців
на могилі
М. Драгоманова
перед від'їздом
до Франції.
4 березня 1926 р.
Болгарія, Софія
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відомляється, що вчений посилає доктору К. Кристеву коректури
(із зауваженнями) своєї статті, яка друкувалася в болгарському
журналі «Мисъл» [95, л. 1].
У фонді «Мих. Арнаудов» зберігаються спогади І. Шишманова
про знайомство з М. Драгомановим [96, л. 108–109], матеріали з
ушанування пам’яті М. Драгоманова (освячення пам’ятника вченому) у 1932 році [97], листи й поштові картки від І. Романченка
(1956–1974) у зв’язку з його дослідженням життєвого і творчого
шляху М. Драгоманова [98].
У фонді «Атанас Т. Илиев» зберігається коротенька біографія
М. Драгоманова, написана І. Шишмановим [99] та лист А. Стоiлова від 24.12.1924 року до Ат. Ілєва, у якому йшлося про отримання портретів Т. Живкова й М. Драгоманова від І. Шишманова, видання спогадів Ат. Ілiєва – редактора «Сборника» [100, л. 21–22].
У фонді «Йордан Иванов» зберігається запрошення, адресоване професору Й. Іванову – учню М. Драгоманова – взяти участь
у відзначенні 25 роковин із дня смерті українського вченого. Повідомлялося, що 22 травня 1927 року на могилі М. Драгоманова
буде встановлено «скромний пам’ятник», а група колишніх учнів і
слухачів домовилася долучитися до цієї події [101, л. 11].
У фонді «Проф.  д‑р Георги Димов» про М.  Драгоманова згадується у зв’язку з дослідженням життєвого та творчого шляху
І. Шишманова [102].
Документи про перебування М. Драгоманова в Софії знаходяться і в інших болгарських архівах. Так, епістолярій М. Драгоманова зберігається в Болгарському історичному архіві Національної
бібліотеки імені святих Кирила і Мефодія. У фонді № 178 «Димитър Христов Ризов» – листування українського вченого з болгарським політиком і публіцистом Д. Рiзовим (1886–1887) [103].
Листування велося російською мовою. У 2005 році листи М. Драгоманова до Д. Рiзова було вперше опубліковано в Софії болгарською мовою [104]. У фонді № 320 «Георги Живков» міститься
кореспонденція М. Драгоманова з Міністерством народної освіти
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Болгарії щодо професійної діяльності вченого у 1889–1893 роках
в Софії [105, л. 13–21].
У Софійському державному архіві у фонді Софійського університету (книги протоколів засідань вищої педагогічної ради Вищої
школи) є багато свідчень про професорсько-викладацьку діяльність М. Драгоманова [106].
У Центральному державному архіві у фонді М. Паращука зберігаються документи щодо вшанування пам’яті М. Драгоманова українською еміграцією в Болгарії та болгарською громадськістю [107]. У фонді П.  Атанасова є матеріали та студії про
М. Драгоманова [108].

4.3. Вшанування професора М. Драгоманова в Болгарії

IM

Вшанування М. Драгоманова в Болгарії, започатковане за його
життя, продовжилося і після його смерті. Самовідданою працею
професор М.  Драгоманов сприяв закладанню основ першого
болгарського університету і зробив відчутний внесок у становлення болгарської фольклористики через свої фольклорні студії.
Тому традиційно вшанування влаштовувалися викладачами СУ і
колишніми студентами М.  Драгоманова, вченими БАН, болгарською інтелігенцією. У 1918–1920 роках до них приєдналося посольство УНР, у 20–40‑х роках ХХ ст.  – українські емігрантські
організації, з 50‑х років ХХ ст.  – українські вчені й дослідники,
українські поети й письменники, з 90‑х років ХХ ст. – посольство
України, сучасна українська діаспора.
Умовно вшанування М. Драгоманова в Болгарії можна вписати у три вiдрізки часу: вшанування за його життя, вшанування
пам’ятi після його смерті (1895–1945) і вшанування в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
За життя М.  Драгоманова вшанування в Болгарії почалося з
пiдготовки до вiдзначення 30‑рiччя його лiтературно-наукової
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дiяльностi, органiзованої прихильниками вченого у Львовi. Активну участь у цiй справi взяла Леся Українка, яка гостювала в
родинi Драгоманових. Доказом може послужити її листування з
органiзатором урочистостей М.  Павликом, який попросив Лесю
порадити, що подарувати вченому. У листi вiд 09.07.1894 року
поетеса попросила, щоб дядько не знав про її «касательство» до
дарунків, порадивши книгу Чайлда «English and Scotsh ballads»:
«Дядько дуже журиться, що не може її купити, бо дорога, а тимчасом се гарна й потрібна для нього фольклористична книга (пiснi
баладного змiсту у всiх народiв)» [15, с.  241]. Леся додала, що
«коли буде книга, то сказано написати так: 1864–1894, Гадяч, Михайлу Петровичу Драгоманову, славному борцю за волю, освiту та
економiчний добробит русько-українського народу» [15, с. 241].
У кінці серпня 1894 pоку Леся написала М. Павлику з Владаї, де
відпочивала з родиною Драгоманових-Шишманових, що їй подобається «iдея святкувати юбiлей в Коломиї», але попросила не кликати
дядька на юбiлей, бо його «здоров’я далеко не таке, як би слiд, надто
менi сумно, що йому почала боліти права рука» [15, с. 252]. Вітаючи
М. Драгоманова з рiчницею одруження в листі від 03.09.1894 року,
Леся натякнула: «Хутко, дядьку, справлятимуть люди інші ваші роковини, тодi, сподiваюсь, буде видно, що на Українi живуть не самi
вороги Вашi, а я і ранiше знала, що там бiльше є прихильних Вам
людей (помiж молоддю), нiж ворожих» [15, с. 256].
На початку 1895 року Леся надіслала М.  Павлику листа, адресованого тим молодим людям, «що приймали участь в юбiлею
(себто радикалiв укр[аїнських] чи, як їх звуть, драгоманiвцiв)»
[15, с. 274]. У листi від 03.02.1895 року Леся зізналася, що їй тепер важко бути в «юбiлейнiй конспiрації» проти М. Драгоманова:
«Я не хочу, щоб вiн знав, що “Чайльд” виписаний по моїй радi,
прошу не видавати мене, якщо дядько питатиме» [15, с.  277].
Щодо iнших книг, то, на думку Лесі, доречними були б новi видання з iсторії та етнографії України, нова детальна карта Полтавщини або взагалi українських губернiй. М.  Драгоманов неодно-
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разово їй скаржився, що немає такої карти нового видання [15,
с.  277]. У лютому Леся написала: «З нетерпiнням чекаю другої
половини “Н[ароду]”, де будуть нашi адреси. Дядько був надзвичайно зворушений, що його ювiлей був чимось iншим для нас
усiх, нiж звичайнi ювiлеї з гречними промовами. Се справдi було
свято свідомої себе України. Шкода тільки, що завчасу не сповістили європейських вчених, товаришів дядька, їх привіти були б
приємні для дядька і корисні для справи» [15, с. 281]. Леся передала М. Павлику прохання Л. Драгоманової переслати ювілейний
номер у Париж та Женеву «і нам ще одно число, бо тут люди просять читати, а нам свого не хочеться пускати з рук» [15, с. 282].
Про ювілей вченого і подарунки земляків Леся написала на
початку березня 1895 року бабусi – Єлисаветi Драгомановій:
«<…> дуже гарнi речi, особенно з Полтавщини все таке красиво
і славно зроблене. В Галичинi на ювiлей зiбралось багато народу
і говорилось багато щирих речей, шкода тiльки, що сам дядько
не мiг там бути» [15, с.  289]. Леся повiдомила М.  Павлику про
отриманi подарунки: «<…> надто дорогий дарунок – се “Рiдний
край”, і як гарно зробленi фотографії!» і нагадала прохання дядька вислати список подарункiв [15, с. 291]. Здивована повiдомленням, «що молодi викинули звiстку про юбiлей з “Громадського голосу” (лист від 08–09.04.1895 року), Леся попросила М. Павлика
пояснити причини [15, с. 297].
Кореспонденцiя Лесі Українки розкрила одну з аспектів пiдготовки до ювiлею М. Драгоманова. Завдяки їй учений отримав
безцiнну книгу – «English and Scotsh ballads» Чайлда. Була доречною її порада не запрошувати М. Драгоманова на ювiлей в Україну через стан здоров’я. Леся повiдомила про ювiлей родичам, зокрема матерi М. Драгоманова. З листів до М. Павлика з’ясувалося,
що публікації про ювілей українського вченого в журналі «Народ»
викликали жвавий інтерес болгарської інтелігенції.
Л. Драгоманова згадувала про ставлення вченого до подарунків, виставлених у вiтальнi: «Особливо приємно Драгоманову
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було, що великий портрет Шевченка, написаний маслом, прийшовся якраз навпроти дивана, на якому вiн зазвичай сидiв»
[109, с.  18]. У 1938 році Світозар, син ученого, подарував цей
портрет Державному шевченківському комітету [110, с. 4].
Болгарія вiдгукнулася на свято, влаштоване українцями своєму вчителю й наставнику, статтею ректора Вищої школи Д. Агури «Трийсет годишният юбилей на професора М.  Драгоманова» [111, с. 289].
Вшанування пам’яті М.  Драгоманова пiсля його смертi почалося з перших некрологів, які повідомили про смерть професора
Вищої школи Михайла Драгоманова, опублiкованих у всiх центральних софiйських перiодичних виданнях – «Млада България»,
«Социалист», «Народни права», «Мисъль», «Прогресс», «Български
преглед», «Bulgarisches Echo», «Глас Македонски», «Дело». Тексти
некрологів Л.  Драгоманова переписала у свій щоденник [109].
У 1895 році матерiали про смерть М.  Драгоманова опублiкував
український часопис «Народ» [112]. До них увійшли посмертні
некрологи й надгробні промови, виголошені ректором Вищої
школи Д. Агурою, професорами Б. Мінцесом і Гр. А. Белковським,
студентами Іл. Дiмітровим, Кр. Пастуховим. Вони ввiйшли також
до працi М. Павлика, присвяченiй М. Драгоманову, що була опублiкована у Львовi 1896 року [113].
Некрологи слiд розглядати як джерело дослiдження ставлення
болгарського суспiльства до професора М. Драгоманова, оцінки
його професорсько-викладацької діяльності, внеску в розвиток
молодої болгарської науки і молодого болгарського суспiльства.
«Млада България» надрукувала некролог й статтю «Незаменимата загуба за Висшето ни училище», пiдкреслюючи, що особистiсть Драгоманова для Вищої школи – незамiнна [114, с.  44].
У некролозi зазначалося, що М. Драгоманов у Вищій школі «став
центром, навколо якого згуртувалися наші молодi професорськi сили; і завдяки його досвiду й компетентностi наша Вища
школа рухалась вперед <…> Безцiнний його iнтелектуальний і
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моральний вплив на наше молоде студенство» [115, с. 46]. Зверталась увага на співпрацю вченого з мiнiстерським збiрником.
Згадувалося, що в Галичинi вiн вважався лiдером Малоруської
радикальної партії [115, с. 46]. Газета «Социалист» вважала, що
головним завданням М. Драгоманова у Вищій школі було «через
свої лекції розвинути в студентськiй молодi дух громадянської і
політичної свободи» [116, с. 48 гр.]. Газета «Народни права» підкреслила, що зi смертю М.  Драгоманова Вища школа втратила
одну з кращих своїх сил [117, с. 49 гр.].
Висловлюючи спiвчуття родинi вiд iменi колишнiх студентiв у
листі до І. Шишманова А. Коцов риторично написав: «Упав стовп
Унiверситету!» і процитував газету «Млада България»: «Його поважали всi молодi професори у Вищій школі. Вiн їх наставляв на
добро своїми мудрими порадами; своєю надзвичайною скромнiстю і своїм багаторiчним досвiдом» [109, л. 63 гр.].
На смерть М.  Драгоманова некрологами відгукнулися вчені
й громадські діячі України, Росії, Польщі, Чехії, Франції, Англії.
Доктор Анте Радіч із Загреба повідомив Шишманову, що дізнався
про смерть М. Драгоманова з «Peskom Lidu» й висловив здивування, що в «Сборнику» немає нічого. А. Радіч попросив повідомити,
коли помер М. Драгоманов і щось порадити про життя й діяльність
вченого. І.  Шишманов занотував, що відповів 22.01.1898 року і
вислав книгу М. Павлика [118, л. 1].
Пiсля смертi М. Драгоманова І. Шишманову належить вагома
роль у збереженні пам’яті і вшануванні видатного вченого: українські та європейські вчені, з якими його познайомив М. Драгоманов, продовжили спілкуватися з ним, звертаючись із проханням надати матеріали про українського вченого або надсилаючи
свої розробки; І. Шишманов у своїх статтях не пропускав нагоди
згадати М.  Драгоманова і нагадати про його заслуги перед молодою болгарською наукою. У статті «М.  П.  Драгоманов та ідея
“славянського братства”», написаній спеціально для Першого
конгресу слов’янських географiв і етнографiв у Празі у 1925 році,

www.etnolog.org.ua
Розділ 4. Драгомановський період у розвитку українсько-болгарських...

207

IM

FE

І. Шишманов підкреслив, що думка М. Драгоманова як «одного з
найбільш видатних славянських синів» набуває особливого значення [119, с.  321]. У статті вчений поділився своїми планами
написати про діяльність М. Драгоманова в Болгарії [119, с. 320],
які, на жаль, залишилися нереалізованими. Однак І. Шишманов
продовжує посідати важливе місце в збереженні спадщини та
вшануванні пам’яті «великого українця», як він називав М. Драгоманова, і заслуговує право вважатися одним з перших болгарських драгоманознавцiв, хоча це питання не висвітлено всебічно
як українськими, так і болгарськими вченими.
У 1918–1920 роках у Софії дiяло посольство УНР, яке влаштовувало заходи з ушанування вiдомих українцiв та iнформувало
про це болгарську громадськiсть. Посольство УНР започаткувало
видання неперіодичного журналу «Украинско слово» [120, с. 55],
у першому числі якого було вміщено статтю без авторства «Михайло Петрович Драгоманов» та інформація про вшанування роковин смертi на могилi вченого 22 червня 1919 року [121]. Перше число двотижневика «Украинско-Български Преглед» вийшло
15 жовтня 1919 року. Двотижневик висвітив у 1920 році відзначення 25 роковин із дня смерті М.  Драгоманова [122]. Вшанування вченого 20 червня 1921 року детально описав його внук
Д. Шишманов, який був присутнiй на церемонiї.
У 1917–1920 роках до Болгарії прибуло багато українських
емігрантів, якi з 1921 року почали об’єднуватися в товариства.
Серед перших – товариство «Українська Громада» (голова В. Филонович), Культурно-освітній гурток ім.  М.  Драгоманова в Болгарiї (голова М. Храпко) та Студентська спілка при Гуртку (голова
правління Спілки студентів М. Храпко). Українськi емігранти доглядали за могилою М.  Драгоманова, спiльно з болгарською iнтелiгенцiєю влаштовували заходи з ушанування пам’яті вченого,
у 1927 році встановили пам’ятник, а 1932 року обновили й освятили його. У заходах, що їх влаштовувало посольство УНР та українська громада, брали участь Лiдiя та Іван Шишманови із сином.
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У 1922–1923 роках Л.  Шишманова опублікувала спогади про
батька [78]. Родина Шишманових була своєрідним центром,
який акумулював різноманітну інформацію про вченого. У липні
1923 року Лідія отримала листа про відкриття Украïнського педагогiчного інституту ім.  М.  Драгоманова в Празі за підписами
М. Шаповала й Л. Білецького, у якому вченого називали «славетним борцем за визволення Украïни, великим громадянином землi
украïнськоï, якiй Вiн був за життя i повiк залишився культурним
дороговказом до визволення i творчого поступу» [123, л. 1].
17 лютого 1926 року в прогімназії ім. графа Ігнатієва в Софії
Ініціативна комісія на чолі з І. Шишмановим провела організаційні збори й відновила діяльність започаткованого І. Шишмановим у 1918 році Культурного Українсько-Болгарського товариства, яке почало діяти під його керівництвом як Українсько-болгарське товариство [124, с.  80–85]. Серед засновників товариства були також Лідія й Дімітр Шишманови [125, л. 23 гр. – 24].
Після передчасної смерті І.  Шишманова в 1928 році Товариством тимчасово керував М. Паращук, а з 1932 року його очолив
М. Арнаудов. 30 жовтня 1932 року Українсько-болгарське товариство організувало пам’ятний ранок на вшанування 38‑х роковин із дня смерті професора М.  Драгоманова в БАН, на якому
виступили професори М.  Арнаудов, О.  Шульгин, М.  Паращук,
а також, освячення оновленого пам’ятника на могилі вченого
[126, л.  5]. Болгарська преса опублiкувала статтi М.  Стоянова
[127], М. Арнаудова [128] і Л. Ламуша (переклад із французької
мови Д. Шишманова) [129].
У 1936 році в Софiї проходив Четвертий конгрес слов’янських
географiв і етнографiв. З iнiцiативи Українсько-болгарського товариства на конгресi була розгорнута виставка про Україну в дiаграмах і картах, а учасники форуму поклали квіти до пам’ятника
М. Драгоманову.
За П. Атанасовим, у 40‑х роках Українсько-болгарське товариство виходило з пропозицією назвати одну з столичних вулиць
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іменем Михайла Драгоманова, але вона не отримала підтримки з
боку мерії Софії [50, с. 152].
У 1944 році, згідно з постановою Міністерської ради від
06.09.1944 року, діяльність усіх українських громадських організацій була поступово припинена. Історичні реалії Болгарії
на той час були такими, що доля українських емігрантів часто
складалася непросто. Як зазначає В. Москаленко, М. Паращука,
наприклад, «до Другої світової війни польське посольство вважало західноукраїнським сепаратистом, в той час як радянська
дипломатична місія підозрювала в буржуазному націоналізмі і
антирадянській пропаганді як і у співробітництві з рухом опору в Софії» [130, с.  8]. Скульптора двічі виключали зі Спілки
болгарських художників. До кінця життя М. Паращук опікувався
могилою М. Драгоманова, позиціював себе українцем і популяризував ідею незалежності України.
Цей період в історії Болгарії виявився трагічним для Дімітра
Шишманова – онука М. Драгоманова. Дімітр народився 1889 року
в Софії. Після закінчення юридичного факультету Женевського
університету в 1913 році він почав працювати в Болгарії і займатися літературною діяльністю. У 1919 році Д.  Шишманов переклав болгарською мовою з рукопису історію української літератури С. Єфремова [131, с. 74–76]. У 1935–1944 роках Д. Шишманов
перебував на дипломатичній службі царського уряду Болгарії: посол Болгарії в Греції (1935–1940), головний секретар (1940–1943)
і міністр закордонних справ (1943–1944). Д. Шишманова арештували відразу після 9 вересня 1944 року, коли в Болгарію вступила Червона Армія, а до влади прийшли комуністи. За спогадами
Ст.  Гечева, такий розвиток подій Д.  Шишманов передбачив ще
в 1939 році, коли він його привітав з переходом у міністерство:
«А я не радію. Бо незабаром Філов стане прем’єром. Тоді мене
зроблять міністром закордонних справ. Німеччина нападе на Радянський Союз, потім програє війну, а в Болгарії до влади прийдуть комуністи і мене повісять» [132, с. 49]. Після арешту восени
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1944 року Д. Шишманова разом з іншими міністрами, царськими
радниками та генералами відправили до Москви, де протримали
кілька місяців. Про перебування Д.  Шишманова в Москві залишив спогади Константин Муравієв – останній прем’єр царської
Болгарії: «Із Шишмановим можна було розмовляти годинами.
В Росії з ним спілкувалися і радянські офіцери, деякі інтелектуали. Вони були дуже здивовані тим, наскільки глибоко Шишманов
знає українську мову та українську історію. Вони казали, що таких знавців в СРСР можна було перерахувати на пальцях» [132,
с. 51]. За вироком так званого Народного суду в ніч з 1 на 2 лютого 1945 року в Софії представникiв царського уряду, серед яких
був і Д. Шишманов, розстріляли. Болгарська преса щороку повертається до цієї дати. У газеті «Дневник» від 1 лютого 2015 року,
у рубриці «Анализи» була вміщена невеличка замітка «Реквієм
одній країні»: «Це було перше лютого 1945 року. Четвер. День
був холодний. Перед Судовою палатою в Софії зібралося багато
людей, щоб почути по гучномовцю вироки регентам і колишнім
міністрам. Багато хто дивився вниз абсолютно мовчки. Розповідають, що коли почали читати прізвища засуджених, з сусіднього
вікна поблизу тихо зазвучав «Реквієм» Моцарта. Незрозуміло було
чи то за засудженими, чи то за суддями або, можливо, за всіма.
Звучав довго. Ввечері з 1 на 2 лютого смертельні вироки були
виконані в Орландовцях, поблизу кладовища. Зарили 150 душ в
кількох ямах, видовбаних бомбами, що впали. Засипали їх шлаком. Перед тим їх пограбували».
У 1996 році президент Ж.  Желев реабілітував членів кабінету Добрі Божилова, включно з міністром закордонних справ
Д.  Шишмановим – онуком М.  Драгоманова і останнім членом
родини Драгоманових-Шишманових у Болгарії, який трагічно
завершив свій земний шлях на Болгарській землі у рік 50‑х роковин із дня смерті українського вченого. Саме ці факти спонукали автора дослідження звернути увагу на цей вiдрізок часу з
ушанування М. Драгоманова в Болгарії.
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У 1946 році Царство Болгарія припинило своє існування,
до влади прийшли комунiсти (1946–1989). Щодо вшанування
М. Драгоманова в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. доцiльно розглядати окремо перiод комуністичного управління і сучасний перiод, який наступив пiсля приходу до влади в Болгарії в
1989 році демократичних сил.
У повоєнний час М. Паращук продовжував дбати про збереження пам’ятi про М. Драгоманова. Він звертався до Української
академії наук з проханням допомогти з упорядкуванням могили
вченого, залучив П. Атанасова до дослiдження архiву М. Драгоманова, розшукав П.  Скопакова – колишнього студента вченого у Вищiй школi. Завдяки йому в Унiверситетськiй бiблiотецi
знайшли частину каталога бiблiотеки М.  Драгоманова. М.  Паращук вiдкупив посмертну маску вченого у Л.  Шишманової,
створив його бюст. У фонді М. Паращука зберігається копія рукопису статті П.  Скопакова, присвячена 60‑м роковинам з дня
смерті М. Драгоманова. Ймовiрно, у 1955 році М. Паращук виступив ініціатором вшанування пам’яті М. Драгоманова. Вiн часто супроводжував українських гостей до пам’ятника вченому.
Збереглися світлини М.  Паращука з Н.  Семанюк і українськими гостями біля пам’ятника М. Драгоманову в 1961 році, за два
роки до його смерті [133, с. 188–189]. У 1964 році український
поет і громадський діяч Ростислав Братунь поклав квіти на могилах М. Драгоманова і М. Паращука.
Інтерес до софiйського перiоду М.  Драгоманова виявляли
українськi вченi, зокрема І.  Романченко, який встановив контакти з болгарськими вченими М.  Арнаудовим, С.  Русакiєвим,
П. Атанасовим. Завдяки спiвпрацi І. Романченка й П. Атанасова в
1965 році побачив свiт у Львові болгарський щоденник М. Драгоманова. У 1971 році І. Романченко вiдвiдав Болгарію. Літературна
газета від 18 січня 1972 року повідомила про вшанування пам’ятi
М. Драгоманова в Софії [134, с. 3]. Наприкiнцi грудня 1971 року
вечiр, присвячений пам’ятi М.  Драгоманова, вiдбувся в Софiй-
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ському клубi дружби слов’янських народiв. Його вiдкрив професор С. Русакiєв, «який вказав на велике значення М. Драгоманова
як вихователя наукових кадрiв Болгарії та одного з засновникiв
Софiйського унiверситету» [74, с. 604]. З доповiддю на вечорi виступив І.  Романченко, який прибув на запрошення проректора
СУ. В унiверситетi І. Романченко прочитав двi лекції: про життєвий і творчий шлях Драгоманова, зокрема, у болгарський перiод,
та про радянсько-болгарське драгоманознавство за останнi десять рокiв [74, с. 604]. Учений зустрiвся з болгарськими драгоманознавцями і «разом з представником болгарської громадськостi
поклав живi квiти на могилу М. Драгоманова» [74, с. 604].
Вiдомий український мистецтвознавець і болгарист Дмитро Степовик пiд час свого першого вiдрядження до Болгарії в
1973 році мав нагоду переглянути «чималий домашнiй архiв Паращука в його софiйському будинку на вулицi Венери, 6 – вiн був
тодi у доволi хаотичному станi. Особливо вразили фотографії його
давнiх творiв» [133, с. 205]. Д. Степовик використав фотографії для
iлюстрацiї своєї книги про М. Паращука. Серед них – бюст Драгоманова (доля якого невідома), барельєф Драгоманова в круглому
медальйонi (зник безслідно з пам’ятника у 2007 р.) [133, 190; 106],
безцiннi фотографії про перепоховання М. Драгоманова та могили
вченого 27 березня 1927 року – перед ексгумацією та встановленням пам’ятника 22 травня 1927 року [133, 106–107]. Д. Степовик
детально описав пам’ятник роботи М. Паращука і освячення оновленого пам’ятника в 1932 році [133, с. 109–111].
Одночасно з демократичними змінами в Болгарії в 1989 році
з’явилася можливiсть об’єднання нацiональних меншин у громадськi органiзацiї. Протягом 90‑х рокiв ХХ ст. в Болгарії тривав процес формування і становлення сучасної української діаспори.
На початку 1990‑х рокiв провідну роль щодо вшанування
М. Драгоманова взяла на себе болгарська iнтелiгенцiя. У 1991 році
вiдбулася конференцiя, присвячена 150‑рiчному ювiлею українського вченого. Інiцiатором виступила Асоцiацiя україністів Бол-
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гарiї, створена 1991 року. У конференцiї взяли участь історики, мовознавці, літературознавці, перекладачі, письменники [53, с. 95].
У травнi 1993 року в Софії почало працювати посольство України. З 1993 до 1997 року посольство видавало офiцiйний щомiсячний бюлетень «Україна», на сторінках якого публікувалися
матеріали про М. Драгоманова. 20 червня 1995 року на 100 роковини з дня смертi М. Драгоманова до пам’ятника Великому Українцеві поклали квiти посол України в Республiцi Болгарія О. Вороб’йов, представники української та болгарської громадськостi
[53, с. 80–81]. Священик відправив службу, зі словом до присутніх звернувся посол О. Вороб’йов та викладач СУ доцент Л. Терзійська. Прикметно, що через століття віддати шану видатному
вченому й мислителю прийшли українці незалежної України, за
яку М. Драгоманов боровся протягом життя.
Пiд час Днiв України в Болгарії 12 грудня 1996 року на
вул. Денкоглу, № 40, де мешкали Драгоманови, вiдбулося вiдкриття пам’ятної дошки. Промови виголосили вiце-прем’єр І.  Курас,
поет І. Драч. Пiсля урочистої церемонiї українська делегацiя, до
складу якої входили Д.  Гнатюк, М.  Стеф’юк, кінорежисер Г.  Кохан, поклала квiти до пам’ятника вченому [135, с. 36]. У лютому
2017 року будинок знесли, а пам’ятна дошка безслідно зникла.
У 2000 році на могилi вченого побували прем’єр-мiнiстр України В. Ющенко, лiдер Свiтового конгресу українцiв А. Лозинський,
у 2003 році – делегацiя Київського нацiонального педунiверситету iм. М. П. Драгоманова, у 2010 році – заступник голови Верховної Ради України М.  Томенко та декан юридичного факультету
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
І. Гриценко, у 2012 році – президент СКУ Євген Чолiй.
У 2005 році до 110-х роковин з дня смерті вченого за підтримки
посольства України побачив світ збірник вибраних статей, щоденник та листи М. Драгоманова (укладач і перекладач Пенка Кинева).
Наукова конференція «Драгоманівські студії», задумана у
2006 році на вшанування 165‑річчя з дня народження М.  Драго-
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манова й інiцiйована Українською недiльною школою (керівник
А. Якімова) при фундацiї «Мати Україна», витримала чотирнадцять
видань. Мета конференцiï – вшанування украïнського вченого. За
традицією, що склалася, на конференції «Драгоманівські студії» відбуваються презентації нових українських та болгарських видань. На
першій конференції була презентована книга «Михайло Драгоманов. Духовност и свобода» (2005), на п’ятій – книгу «М. П. Драгоманов: автожиттєпис» (2009, укладачі І. С. Гриценко, В. А. Короткий,
М. В. Томенко) презентували автори І. С. Гриценко і М. В. Томенко,
на шостій – до 170‑літнього ювілею вченого бібліографічний покажчик «Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861–2011)» (2011, упоряд.: М. О. Мороз, В. А. Короткий – керівник проекту, І. І. Тіщенко,
І. С. Гриценко, С. І. Білокінь). За матеріалами конференцій «Драгоманівські студії» видано чотири збірники (2008, 2011, 2013, 2016).
Конференцією цікавилася онука М. Драгоманова, яка мешкала
в Будапешті, – Наталія Драгоманова-Бартаї (1921–2018), донька
Світозара Драгоманова. Н. Драгоманова надсилала вітання учасникам конференції [136, с.  34; 137, с.  99; 138, с.  29, с.  75], до
п’ятої конференції передала кілька світлин з родинного альбому,
до одинадцятої – книги з працями свого діда, з якими учасники
форуму мали нагоду познайомитися.
Покладання квiтiв на могилi М. Драгоманова з нагоди 120‑х роковин, у якому взяли участь украïнські дипломати, украïнська діаспора та болгарська громадськість, вiдбулося 20 червня 2015 року.
Промови виголосили радник посольства України, заступник голови фундації «Мати Україна» [139].
Вшанувати М. Драгоманова в рік 175‑літнього ювілею 17 червня 2016 року прийшли дипломати посольства України та представники української громади. З промовою «Емігрантський шлях
Великого Українця» виступила А.  Якімова – заступник голови
Спiлки українських органiзацiй Болгарії [140].
20 червня 2018 року до могили М. Драгоманова поклали квiти
українськi вченi історики – учасники мiжнародної наукової кон-
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ференції «Україна і Болгарія в європейськiй iсторії», присвяченої
100‑річчю встановленню дипломатичних стосунків між Україною
і Болгарією та 100‑річчю утворення УНР. Серед присутніх були
професори історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка О. Машевський і Г. Перепелиця. Українськi вченi виконали гiмн України, який за традицією
українцi виконують на могилi М. Драгоманова з 20‑х рокiв ХХ ст.
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4.3.1. Духовний вибiр професора М. Драгоманова
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М.  Драгоманов сам зробив такий вибір – поховання за протестантським обрядом. Вiн вважав, що людина має право вiльно обирати віросповідання. М. Драгоманов розглядав релiгiю як
досить складне і багатогранне явище духовної культури. Учений
присвятив дослідженню релігійних питань такі праці, як «Борьба
за духовную власть и свободу совести в ХVІ–ХVІІ ст.» (1875), «Из
истории отношений между церковью и государством в Западной Европе» (1876). У 1886 році вчений порадив Д.  Різову для
рубрики «Сучасна бібліотека» з історії релігій Manuel d’Histoire
des religions Тайда [173, с. 3–5], а у 1887 році особисто Д. Різову – книги з історії релігій «тiльки тi, якi читав сам і якi точно
iснують» [141, с. 2]. Рекомендацiї М. Драгоманова розкривають
глибину його iнтересiв: загальна історія релігій, історія християнства, сучаснi релігiї [141, с. 2].
Популярність студій М.  Драгоманова на релігійну тематику викликала негативну реакцію православної церкви, особливо із-за запрошення вченого у Вищу школу [142, с.  297].
Його стосунки з православним духовенством Софії були теж
непростими. У спогадах Ю.  Трифонов зауважив, що певне
коло у Софії дотримувалося думки, що вчений був людиною
«з крайніми переконаннями» [143, с.  151]. А між студентами
ходили чутки, що «старцям із Св.  Синоду аж ніяк не подоба-
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лися його лекції з ветхозавітної історії й що навіть вимагали
його звільнення» [143, с.  151]. Причиною цьому могло стати
зауваження вченого Ю.  Трифонову на святі Св.  Кирила і Мефодія 11 травня 1891 року, як припустив його учень. Від імені
студентів Ю.  Трифонов виступив з промовою, у якій ішлося,
що «“провидюще око великого Кирила” не могло не побачити
великого значення слов’янської літератури» [143, с. 151]. Після
виступу М. Драгоманов підійшов і сказав йому, посміхаючись:
«<…> вірю, що ті, хто мислить, що ми у Вищій школі дуже
крайні, залишаться задоволені тоном: крайні люди не говорять
про провидющі очі» [143, с. 152]. Ю. Трифонов підкреслив, що
«Драгоманов не поділяв ніяких крайніх переконань» і що цілком зрозумілим є те, що він «не міг дивитися на релігійні оповідання і легенди очима віруючих» [143, с. 152].
Досліджуючи питання релiгiї і церкви у філософській спадщині
видатного вченого, М.  Закович зауважує: «Драгоманов лiберал,
але не антирелiгiйний» [144, с.  86]. Вчений був прихильником
свiтської культури. Критикуючи iсторичнi форми релiгiї, він вiддавав перевагу реформацiйним рухам. М. Драгоманов пiдтримував iдею видання Бiблiї українською мовою, написав спецiальну
брошуру «Про волю вiри» (1895). До протестантських церков і
організацiй М.  Драгоманов ставився прихильно, тому що вони
давали змогу утвердити нацiональну мову в богослужбовiй практицi. Учений надавав перевагу протестантизму за вiльне тлумачення Святого Письма, обстоювання рiвностi в релiгiйному життi,
прихильностi до наукового процесу. Йому належить стаття «Євангельська віра в старій Англії» (1893).
М. Павлик, близький друг і соратник М. Драгоманова, писав
про протестантськi погляди свого вчителя: «Неб. Драгоманов заявив перед смертю, що вiн “євангелист”, а зробив вiн се – як я
знаю з Його листiв до мене – задлятого, аби Його ховали бодай
“умитi попи” (протестантськi), а не “невмиванi” – православнi...» [145, с. 41]. У листі до М. Павлика від 20/31.12.1893 року
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М. Драгоманов висловився позитивно про «свіцький похорон» і
зауважив, що в Болгарії такого «і в спомині нема». Він поділився
з М. Павликом, що попросив своїх рідних, щоб на випадок його
смерті «кликали хоч протестантського пастора, бо ја абсольутно
не згоджујусь, шчоб коло мојејі труни ішли замурзані, нечісані, немиті, сонні і пузаті попи православні. Все таки пастор хоч
умитиј!» [31, с. 341]. За М. Павликом, ще однією причиною, яка
могла б спонукати М. Драгоманова, який «виходив думками поза
межі усякої обрядності», було те, що «в Болгарії не вільно ховати без обряду. Отим-то й сталося, що покійника ховав болгарський протестантський пастор» [146, с. 183]. Дружина вченого
підтвердила в своєму щоденнику: «Нам удалось поховати його
за протестантським обрядом, як він неодноразово висловлював
нам своє бажання» [109, с. 23]. Лідія також говорила про прихильність батька до протестантизму. На питання представникiв
«Комiтету будови памятника на могилi М.  Драгоманова» щодо
«релiгiйних принципiв, що мають стосуватися до переконань
покiйного М.  Драгоманова та погляду панi Л.  М.  Шишманової
щодо христiянських емблем на памятниковi, а також і ритуалу –
панi Шишманова приблизно сказала наступне: “Мiй покiйний
батько не був атеїста, вiн цiлком був христiянином. Правда, вiн
визнавав, що православiє не задовольняє його душевну сторону;
бiльш досконалости в ученню христiянському вiн знаходив у реформаторствi, а тому і прохав, що коли вiн помре, то щоб похорон його доконався не православним пан-отцем, а протестантським пастором. Коли мiй батько помер, я звернулася до пастора при ґерманськiй лєґацiї, але пастор цей вiдмовився, боючись
щоб з цього не вийшло якоїсь неприємности з боку болг. уряду.
Тодi я знайшла болг. пан-отця-протестанта, який і поховав мого
батька”. Через все це панi Шишманова вважала, що на памятниковi хрест, як емблєма христiянства, має бути, бо ж і до того вiн
був і є на могилi» [147, с. 49]. Отже, Лідія теж пiдтвердила факт
поховання батька за протестантським обрядом.
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У матерiалах про вченого трапляються розбiжностi щодо місця
його поховання. У 1936 році до М. Паращука звернулася редакцiя
журналу «Церква і нарiд» (м. Кременець, Волинська Духовна Консисторія, лист вiд 27.02.1936 року) з проханням вiдповiсти, «на якому
цвинтарi поховано у Софії проф. Мих. Драгоманова, чи є то православний цвинтар, чи якого iншого iсповiдання, а якщо можливо, то
чи є який напис на могилi, – а коли б можна довiдатися, то й на питання, по якому обряду його було поховано». Автор листа пояснив,
що «інформації потрiбнi в цiлях редакцiйних» [148, л. 150].
Після смерті М. Драгоманова М. Павлик порушив питання про
перезахоронення вченого в Україні. З цього приводу він листувався з дружиною М. Драгоманова. У листі від 16/28.08.1895 року
Л. Драгоманова розповіла про місце поховання чоловіка та проблеми, які виникли у зв’язку із цим. Як пише Л.  Драгоманова,
знайомий родини – «дуже добрий чоловік», зайнявся питанням
могили – закупив місце і зателефонував, щоб копали могилу на
протестантському кладовищі. Але, видно, його не зовсім правильно зрозуміли і викопали могилу на католицькому кладовищі [74,
с. 325]. Про цю недоречність родина дізналася на самому кладовищі. За Л.  Драгомановою, після похорон зять Іван Шишманов
із друзями і студентами залишився на кладовищі «і скоро була
викопана могила на протестантському кладовищі, котре близько
біля католичеського» [74, с. 325].
Наступна проблема полягала в тому, що ті, хто копав могилу,
не були знайомі з планом протестантського кладовища, який знаходився у міській управі, і викопали могилу якраз на тому місьці,
де за планом повинна бути «дорога протестантського кладовища»
[74, с. 326]. Л. Драгоманова зауважила М. Павлику: «Ми купили
великий 4-х містний кавалок земли, а мені доси не дають його,
бо, кажуть, не можно псувать плана...» [74, с. 326], і додала: «Навіть після смерти Йому бідному нема спокою» [74, с. 326].
М. Павлик приїжджав на похорони М. Драгоманова і залишив
опис мiсця поховання та його розташування: «...вся тота части-
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на цвинтаря – протестантська – окрема вiд иньших частин, на
самому краю цвинтарного поля...» [145, с. 41]. В опублiкованих
у 1920 році в газетi «Вперед!» спогадах «На могилi Драгоманова» згадується теж цвинтар: «...взяли ми вiзника і бульваром царя
освободителя поїхали на Софійський цвинтар. Вiн за мiстом. На
передi православний, за ним протестантський вiддiл» [149, с. 1].
Наведені факти підтверджують, що М. Драгоманов похований на
Софійському кладовищі у протестантській частині.
У 1921 році пошуками могили М. Драгоманова займалися українські емігранти. М.  Храпко і В.  Филонович згодом описали цей
факт у своїх статтях. М. Храпко написав: «Поховали Драгоманова
на католицькім цвинтарі. Драгоманів був атеїстом і православна
церква одмовилася його ховати. Поховали його в кутку кладовища, по третьому розряду, та й забули» [150, с. 91–92]. Твердження
М. Храпка про католицький цвинтар не відповідає дійсності з огляду на повідомлення Л. Драгоманової, а твердження, що М. Драгоманов атеїст і що його поховали й забули – помилковi. На вiдмiну
вiд М. Храпка В. Филонович не уточнює, у якiй частинi цвинтаря
похований М. Драгоманов, тiльки вказує на те, де була вiднайдена
могила: «Аж, нарештi, вже майже при самому виходi з кладовища,
одному з нас пощастило знайти й саму могилу» [147, с. 47]. Своїми
словами В. Филонович підтверджує факт поховання М. Драгоманова на Софійському кладовищі. У зв’язку з викладеними вище фактами сумнiвним вбачається твердження М. Паращука про захоронення М. Драгоманова: «Маючи на увазi, що єго тут вважали атеїстом,
анархiстом і др. і не дозволено було поховати єго на офiцiальному цвинтарi, а поза цвинтарем [а поза його межами – вставлено
М. Паращуком. – А. Я.], там, де ховали самовбивцiв, осуджених на
смерть і пр.» [151, л. 4]. У фонді М. Паращука немає документів, які
переконливо аргументували б його твердження. Отже, є всі підстави вважати, що воно не вiдповiдає дiйсностi.
Неодноразово порушувалося питання про перевезення праху
вченого в Україну. Перша спроба перевезти тiло М. Драгомано-
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ва була восени 1895 року, згідно з листом Цивiльної санітарної
дирекції вiд 05.09.1895 р. про вiдмову надати дозвiл про перенесення праху вченого у Львiв [152]. Копія цього документа зберігається на мікроплівці в НА БАН [153], а оригінал переданий
разом з іншими документами у 1957 році в Москву. У Передмові
до книги про М.  Драгоманова Яків Довбищенко нагадав: «Ще
над свіжою могилою Драгоманова його найближчий учень та
приятель Михайло Павлик закликав українське громадянство
виконати моральний обов’язок і перед святою памятью небіжчика як і перед цілим українським народом: по-перше – перевести тіло його спочатку до Львову, щоби, коли буде змога, коли
розкується з московських кайданів Україна, перевезти тіло до
Києва» [154, с.  4]. Довбищенко зауважив, що через двадцять
п’ять років після смерті вченого заклик Павлика так і не виконано [154, с.  4]. М.  Павлик листувався щодо перепоховання з
Л. Драгомановою. У листі від 16/28.08.1895 року вона дала згоду
«на перенесення тіла М. П‑ча» і повідомила, що зять займеться
цим питанням [74, с. 325]. Але спроба І. Шишманова виявилася
неуспішною. М.  Павлик повертався до цього питання ще раз у
1901 році [145, с. 41].
У спогадах про вiдвідування могили М.  Драгоманова в Софії
гостями з України в газетi «Вперед!» вiд 12 грудня 1920 року думку про перепоховання М. Драгоманова в Києвi висловив болгарський парламентар Н. Харлаков: «Перевезiть його тiло до себе, до
Києва. Вже крайна пора» [149, с. 1].
Коли у 1926 році постало питання про перенесення могили і
перепоховання М. Драгоманова, за цю справу взявся М. Паращук.
Пiсля ексгумацiї в 1927 році М. Паращук поклав останки покiйного в цинкову скриньку «з огляду на те, щоб можна легче перенести (при бажаннi) на Україну» [155, л. 5 гр.]. До кiнця життя
М. Паращук опiкувався могилою М. Драгоманова, писав листи до
рiзних iнстанцiй в Українi в надiї, що останки М. Драгоманова перевезуть в Україну.
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Пiсля смертi вченого за могилою доглядала його дружина. Восени 1895 року Л. Драгоманова повiдомила сину, що напередоднi
свята архангела Михаїла могилу обклали дерном, але ще не загородили, що в день свята всi пiдуть на могилу [156, л. 2]. У травнi 1896 року Л. Драгоманова написала, що кiлька разiв ходили на
могилу батька, щоб посадити дерева й квiти [156, л. 10]. Навесні
1896 року Л.  Драгоманова писала М. Павлику: «Кілька днів тому
їздили ми з Радою до ЙОГО, посадили три дерева, упорядкували
могилу, все легше знати, що вона там не закинута. Оце скоро знову
поїдемо туди, обложемо її вінцями» [74, с. 355–356]. Л. Драгоманова бідкалася, що не може бувати часто на кладовищі, бо не може
ходити пішки так далеко, а «фаетони коштують дорого». Залишаючи Софію, Л. Драгоманова в листi вiд 13.07.1899 року попросила
доньку й зятя час вiд часу навiдуватися на могилу М. Драгоманова
й слiдкувати за тим, щоб вона була в порядку [157, л. 18].
М.  Павлик залишив спогади про вiдвiдування могили Драгоманова у 1901 році, але в них ідеться переважно про те, що на
могилi вченого немає пам’ятника і що М. Павлику прикро й соромно за землякiв, якi не змогли «перевезти Його тiло “на тихi
води, у яснi зорi” украïнськi» [145, с. 41].
У Києві Л.  Драгоманова не переставала турбуватися про могилу чоловіка. У листi вiд 09.06.1902 року вона попросила Лiдiю:
«Якщо ти переробиш огорожу й пофарбуєш в кращий колір – світлозелений і взагалі поправиш могилку – буду тобі дуже вдячна.
Я все там душею» [158, л. 37 гр.].
Стаття В. Филоновича «До історії будови пам’ятника на могилі М. Драгоманова в Софії» (1933) супроводжується світлинами,
одна з яких датована 1915 роком з коментарем: «Кругом могили
стара огорожа» [147, с. 47].
У 1918–1920 роках у Софiї діяло посольство УНР. У ці роки
українські емігранти з українськими дипломатами та болгарами
покладали разом квіти на могилі вченого. Журнал «Украинско
слово» опублікував статтю про Драгоманова і вiрш Миколи Ко-
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валенка «На вiчну пам’ять Михайлу Драгоманову в день роковин
його смерти» з приміткою: «Цей вiрш був прочитаний 22 червня
1919 року на могилi М. П. Драгоманова в Софії, при покладаннi
вiнка українцями з нагоди роковин його смертi» [121, с. 26–29].
Із промовою виступив В. Драгомирецький – секретар української
легації в Софії. Лідія лiкувалася в Швейцарiї і в листі до чоловiка
вiд 04.12.1919 року повiдомила, що О.  Шульгин (перший посол
УНР в Болгарiї) розповiв їй про покладання квiтiв на могилу батька і що в неї є навіть вiрш, який був тодi прочитаний. Лiдiя попросила написати їй, хто з болгар був присутнiй і що вони говорили.
О. Шульгин розповів їй, що в Софiї є хороші українцi, серед них
П. Сiкора й Д. Шелудько – дипломати посольства УНР. Лiдiя поцiкавилася, чи І. Шишманов бачиться з ними [159, л. 39].
На вшанування 25‑х роковин із дня смертi М. Драгоманова було
створено iнiцiативну групу. За пiдписами аташе посольства УНР
Ю. Налисника та болгарського письменника Н. Балабанова на бланку газети «Украинско-Български преглед» І. Шишманову адресовано запрошення вшанувати пам’ять вченого 20 червня 1920 року об
11‑й годинi покладанням вiнка на його могилi [160, л. 12].
У груднi 1920 року львiвська газета «Вперед!» опублiковала
на першiй сторiнцi статтю В. Дорошенка про М. Драгоманова до
25-х роковин його смертi та уривок зі спогадів «На могилi Драгоманова», пiдписаний iнiцiалами «Л. Г.». У спогадах подається опис
могили, якою її застали двоє гостей з України і «болгарський парляментарний посол Харлаков»: «Ми передиралися кущами і врештi опинилися на малiй полянці. На серединi, оточеній деревляною
охороною, з нахиленим кипарисом в серединi, виднiв самiтнiй
грiб». Автор спогадiв зауважив, що за могилою Драгоманова «доглядають зять й дочка Шишманови та старий революцiонер і друг
Дебагорiй Мокрiєвич» [149, с. 1]. У спогадах рiк і прiзвища українських гостей не вказано. Згадуваний Харлаков Нікола Іванов –
болгарський політичний діяч і публіцист, був депутатом болгарського парламенту в 1913–1919 роках. Опис могили відповідає
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світлині, датованій 1915 роком [147, с. 47]. Цiнною є iнформацiя
про те, що за могилою доглядав і В. Дебогорiй-Мокрiєвич.
Пiсля розгрому армiї Врангеля до Болгарiї прибув величезний
емiгрантський потiк, який дістав назву «бiла емiграцiя». Болгарський дослiдник Д. Даскалов усю «бiлу емiграцiю» називає росiйською, але звертає увагу на те, що до її складу входило багато
українцiв [161, с. 69]. Численний потiк українцiв, що прибув до
Болгарiї в кiнці 1920 року та на початку 1921 року, розселився по
всій країні, проте багато зупинилося в Софiї. 1 сiчня 1921 року до
Болгарiї прибув В.  Филонович, який за дорученням Голови Директорiї С.  Петлюри протягом 1921–1922 років здiйснив низку
заходiв з «органiзацiї воякiв-українцiв, що осiли в Болгарiї пiсля
перебування в армiї Врангеля та козачому вiйську. Наслiдком цiєї
роботи було закладання 12 українських громад та гурткiв» [162,
с. 143], зокрема, було створено «Український гурток iм. М. Драгоманова в Болгарiї» (далі – гурток iм. М. Драгоманова).
Матеріали з фонду М. Паращука свідчать, що «із Української
Громади, яка складалась з членів ріжних партій і політичних
переконань, у 1923 році витворилося дві організації: І “Гурток
імені М. Драгоманова” та ІІ “Вільне козацтво”» [148, л. 15]. Про
дiяльнiсть гуртка iм.  М.  Драгоманова збереглося кiлька документiв, серед них – печатка гуртка на поемi Т. Г. Шевченка «Невольник» (видання Книгарнi НТШ, 1921): «Український гурток
iм.  М.  Драгоманова в Болгарiї» [163, л.  4]. У газетi «Зора» вiд
26.10.1924 року повiдомлялося, що полiцiя розкрила українську
органiзацiю в Софiї, яка нараховувала близько 30 осіб українських емiгрантiв, і яка пiд iменем культурного товариства «Гурток Драгоманова» займалася полiтичною пропагандою. Слiдство
встановило, що до органiзацiї входило 10–15 чоловiк із Софiї,
10 осіб з Пернiка і 7 – із провiнцiї [164, л. 2]. Члени гуртка взяли
найактивнішу участь у зборi коштiв на будiвництво пам’ятника
вченому [147, с.  52]. В iншому документi йшлося про те, що в
1925 році в результатi «наклепу росiян та пiдпомогою “Вільного
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козацтва” гурток iм. М. Драгоманова закрився», керiвництво заарештували, але пiсля слiдства випустили [148, л. 11]. Збереглася свiтлина членiв гуртка iм. М. Драгоманова на могилi вченого,
датована 1926 роком [124, с. 137]. У фонді М. Паращука зберігся
протокол № 37 від 3 вересня 1933 року, згідно з яким, «члени
Громади на Балабановій фабриці вийшли зі складу Української
Громади в Софії і постановили закласти “Гурток імені М. Драгоманова” на Балабановій» [148, л. 14 гр.].
Українськi емігранти, на чолі з В.  Филоновичем, у 1921 році
розшукали могилу М.  Драгоманова, прибрали її, витесали нову
огорожу. М.  Храпко в статті «Михайло Драгоманів» так описав
пошуки: «Року 1921 українська еміґрацiя в Софiї два тижнi шукала його могили, та ледве найшла, зрiвняну з землею, зарослу
буряном, без хреста, оградки і без жадної ознаки. Тодi самi ще
голi емiґранти убрали могилку, обсадили квiтами, поставили огороду, хрест з написом “Михайло Драгоманів 1841–1895” і щороку, в день його смерти, мов на прощу збираються до його сумної,
бідної могилки» [150, с. 92]. В. Филонович подав бiльше деталей
про пошуки. Коли з першого разу не вдалося знайти могилу, українцi звернулися до українського дипломата В.  Драгомирецького
з проханням показати, де вона знаходиться. В.  Филонович так
описав вiднайдену могилу: «За пару крокiв вiд могили стояв водовод, а бiля нього болото вiд води <...> Могили великого Українця фактично не було, була лише запала яма, в яку низько-низько
схилився старий потрiсканий та пiдгнилий дубовий хрест, а на
хрестi, майже до нерозпiзнання старий напис: “Михаил Петрович
Драгоманов”; але ми скорше догадались, анiж прочитали той напис» [147, с.  47]. Українцi впорядкували могилу, а через кiлька
тижнiв «Українська Громада в Софiї» поставила огорожу, витесану В. Филоновичем. У статті В. Филоновича подається світлина з
виглядом могили після упорядкування її українцями в 1921 році
[147, с. 48]. Після цього члени гуртка iм. М. Драгоманова разом
з іншими українцями продовжили доглядати за могилою: «Знову
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було перефарбовано кимсь огорожу та хреста, підтримувалась і
сама могила» [147, с. 48].
Українськi органiзацiї влаштовували спільне відзначення роковин Т. Шевченка і М. Драгоманова: «Українцi великою сiм’єю
ходили на могилу М.  Драгоманова служити панахиду, взяли на
себе опiкування могилою, поставили ограду, пофарбували нацiональним колiром та доглядали за її добрим виглядом» [148, л. 11].
Опис могили залишив Д. Шишманов, який був присутній на вшануванні пам’яті свого знаменитого діда 20 червня 1921 року: «Могила гарно розчищена й прикрашена квітами». Збереглася світлина М. Паращука на могилі М. Драгоманова, датована 25 березня
1927 року [135, с. 107]. Її вигляд відповідає опису могили вченого, впорядкованої українськими емігрантами в 1921 році. Отже,
за могилою М. Драгоманова доглядали дружина з донькою Аріадною, Лідія та Іван Шишманови, друг ученого В. Дебогорій-Мокрієвич, українські емігранти, М Паращук.
Питання про бюст М. Драгоманова ще за його життя порушив
М. Павлик у 1891 році. М. Драгоманов категорично відмовився
від такої ідеї. Після встановлення влітку 1891 року діагнозу –
аневризм аорти – ученого найбільше хвилювало, як він утримуватиме свою сім’ю, якщо не зможе читати лекції у Вищій школі.
Тому в листі від 27.10.1891 року він відповів М. Павлику: «Бюст
вважаю за <...> дурницю. На що мій бюст тим самим людям,
котрі мене різонули не так давно заявом, що вся моя праця –
шкодлива, не розумію. А тратитись на дорогу скульптора, на
бюст і т. и. тоді, як я муситиму певно податись в одставку й бог
зна як годуватись – глупо до смішного» [10, с.  280]. Дружина
вченого замовила бюст болгарському скульптору Борису Шатцу.
За її словами Б. Шатц почав робити бюст, але випадково розбив
його. Потiм почав робити другий, але взяв велике замовлення і
використав глину для бюсту М. Драгоманова. У Л. Драгоманової
тоді не виявилося потрiбної суми для оплати, тому вона й не
порушувала питання про бюст перед Б. Шатцом [165, л. 2 гр.].
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Одночасно бюстом зацiкавилась Ольга Косач, сестра вченого,
яка навiть перепитала, «чи не краще було б замовити бюст Зло
[П. Забелло. – А. Я.]» [165, л. 2 гр.]. Л. Драгоманова не заперечувала проти такої ідеї, тим паче, що П. Забелло знав особисто
М. Драгоманова. З листа очевидно, що Шишманови теж висловили бажання звернутися до іншого скульптора.
Бюст М. Драгоманова створив у 1959 році М. Паращук [166].
Він почав працювати над ним 12 вересня 1959 року й приурочив свою роботу урочистому відкриттю Першої декади Українського мистецтва і культури в Софії [167, с. 27]. Митець виконав
бюст із гіпсу і висловився за те, що бажано було б його відлити
з бронзи [155]. У роботі над бюстом М. Паращук послуговувався
посмертною маскою М. Драгоманова. За П. Атанасовим, дружина
скульптора мала намір у 1965 році продати бюст М. Драгоманова,
«щоб вилити бюст – автопортрет Михайла Івановича [Паращука]
і впорядкувати його і Драгоманова могилу» [168, л.  83–83 гр.].
У фонді П.  Атанасова зберігається лист професора С.  Русакієва
до ректора СУ щодо набуття бюсту професора М.  Драгоманова,
датований 12.04.1974 роком [169, с. 322]. СУ мав намір придбати бюст, тому що звернувся до Спілки болгарських художників з
проханням його оцінити (лист від 18.06.1974 року) [170, л.  1].
Недатований лист М. Паращука до професора Костадінова з цього
питання можна розглядати як останнiй документ про бюст [171,
л. 1]. Після 1974 року доля бюста залишається невідомою. Збереглася лише світлина [135, с. 190].
Посмертну маску М. Драгоманова зняв Б. Шатц. М. Паращук
викупив її у доньки вченого [166, л. 9]. На основі посмертної маски М. Паращук виконав рельєф (медальон, 1932), скульптурний
портрет М. Драгоманова (бюст, 1959), зробив копію маски. Львiвська бiблiотека Академiї наук УРСР звернулася до М.  Паращука
(лист № 659 вiд 29.08.1958 року) із пропозицiєю передати маску
М.  Драгоманова у їхнє розпорядження, а також повiдомити, на
яких умовах М.  Паращук погодився б це зробити [166]. У листі
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від 29.12.1958 року до І. Романченка М. Паращук висловив занепокоєння мовчанням бібліотеки: «<…> я їх повідомив, що маску
Драгоманова разом з иншими цінностями можу їм подарувати,
но на цю мою <…> відповіди не дістав. Видно щось їм не подобалось, або не зрозуміли, і замість вияснити, запитати – рішили
мовчати. Паращук» [166, л. 17]. Наприкінці 1968 року дружина
скульптора відвідала Львів і передала в дар науковій бiблiотецi
iм. В. Стефаника посмертну маску М. Драгоманова [172, с. 104].
У липнi 2011 року в Києвi в Музеї однiєї вулицi вiдкрилася виставка «Український Пантеон», на якiй було представлено 60 посмертних масок видатних українцiв, серед них – і маска М. Драгоманова, але не оригінальна і не копiя роботи М.  Паращука,
а вiдтворена київськими фахiвцями на пiдставi спiльних прижиттєвих фотографiй М. Драгоманова з М. Лисенком та М. Старицьким, маски яких збереглися [173]. Цього ж року директор Музею
Д.  Шльонський, пiсля спiлкування з автором дослiдження і консультації з iсториком-драгоманознавцем В.  Коротким, розшукав
у Львовi в бібліотецi iм.  В.  Стефаника у вiддiлi образотворчого
мистецтва маску М. Драгоманова. Петро Дзиндра – вiдомий український скульптор, зробив копiю маски вченого. Так, завдяки
Д.  Шльонському та П.  Дзиндрi М.  Драгоманов «повернувся» до
Києва. У Музеї однiєї вулицi діє експозиція, присвячена П.  Житецькому і «Київській старій громаді», де згадується і М. Драгоманов, є листiвка з його портретом.

4.3.2. Встановлення пам’ятника М. Драгоманову
і його освячення

Людмила Драгоманова в листi до Лiдiї та Івана Шишманових
вiд 12.01.1912 року писала, що їй дуже хочеться побувати в них і
що вона дуже скучила за могилою чоловiка, що має намiр зiбрати
ще трохи грошей, щоб поставити йому пам’ятник. Вона хотiла,
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щоб це був би «гранiтний хрест вiдомої форми і навколо хороша
чугунна решiтка». Л. Драгоманова попросила Лiдiю з’ясувати, чи
можна такий замовити в Софiї, скiльки це буде коштувати, і виявила готовнiсть вислати малюнок пам’ятника. Отже, перша iдея
пам’ятника належала дружинi вченого і вона мала чітке уявлення
про його вигляд. Л. Драгоманова поцiкавилася, чи є у Шишманових знайомі в мерiї, «щоб можна було дiзнатися, як стоїть справа з
мiсцем, де похоронений Таточко. Адже ми заплатили за подвiйне
мiсце, а вiдведено тiльки одне. Як би добре було доотримати те,
на що маємо право» [174, л. 30 гр.].
Українські емігранти, впорядкувавши могилу вченого в
1921 році, вирішили встановити надгробок. У 1921–1922 роках
В. Филонович написав до Америки в надiї, що там хтось вiдгукнеться й вiзьме на себе iнiцiативу зі збору коштiв на пам’ятник,
але пошуки виявилися безрезультатними. Про задум українців
Д. Шишманов повідомив батьків листом від 28.04.1921 року [175,
л. 22–23 гр.]. У кінці 1922 року В. Филонович виїхав до Чехiї, але
продовжив листуватися з членами гуртка ім. М. Драгоманова. Під
впливом їхніх листів та 30‑х роковин із дня смерті вченого, В. Филонович повернувся знову до думки «про постановку сталого
тривалого надгробка» [147, с. 48] на його могилі. В. Филонович
почав збирати інформацію про приблизну вартість пам’ятника,
сподіваючись на підтримку «драгоманівців» у Болгарiї та українців у Чехії. Спочатку в планах було «поставити залiзну огорожу
і положити великий камiнь-плиту з гранiту» [147, с.  48], щоб і
без постiйного догляду могила мала вигляд. Задум В.  Филоновича можна розглядати як другий проект пам’ятника М.  Драгоманову. В.  Филонович запропонував «драгоманівцям» скласти
комiтет, який би зайнявся питанням пам’ятника. До складу «Комітету будови пам’ятника на могилі М. Драгоманова», створеного
1925 року, увiйшли Б. Цибульський (голова), Ів. Вонарха-Варнак,
Ів. Маслюк, П. Романюк, Ів. Коршун [147, с. 48]. Розпочався збiр
коштiв серед гурткiвцiв, бiльшiсть із яких працювала на тартаку
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Балабанова в с.  Кочериново та на копальнi Перник. В.  Филонович органiзував збiр коштiв у Чехiї. У листі від 05.10.1925 року
В. Филонович попросив ввести до складу комiтету М. Паращука.
На засіданні комiтету 5 травня 1926 року було прийнято рішення
ввести М.  Паращука до складу комiтету, а також звернутися до
доньки професора М.  Драгоманова – Л.  Шишманової – з метою
узгодження деяких моментів. Вона зобов’язалася зайнятися врегулюванням з болгарським урядом питань, пов’язаних зі встановленням пам’ятника. Тодi ж стало вiдомо, що ще перед Першою
свiтовою вiйною був створений комiтет зі спорудження пам’ятника, який зiбрав 1000 болгарських левiв. Вiйна завадила реалiзацiї
задуму, і грошi було покладено в Софiйський народний банк [147,
с. 49]. Отже, «драгоманівський» комiтет був другим за рахунком.
6 травня 1926 року «Драгоманівський» комiтет оглянув пам’ятники на кладовищi, вибрав один за зразок і доручив М. Паращуку
«замовити нагробок по намiченому комiтетом зразку, при чiм встановлення архитектурних деталiв вiддано на компетенцiю п. Паращука. Вартiсть памятника не мала перевищувати суму 15.000 левiв»
[147, с.  49]. Так вiдпала iдея В.  Филоновича щодо встановлення
плити на могилi М. Драгоманова. Однак і вибраний комiтетом зразок теж не пройшов, тому що члени комiтету Полтавченко, Коршун і Колесник знайшли готовий надгробок за 10000 левiв. Переймаючись тим, що можуть не встигнути до 20 червня встановити,
а готовий надгробок хтось може викупити, вони внесли за нього
завдаток 2000 левiв і вислали ескiз В. Филоновичу, який охарактеризував його як «примiтивно-незграбний» і запротестував проти
постановки закупленого вже пам’ятника [147, с.  50]. Приблизно
в кiнцi травня або на початку червня вiн надiслав проект, виготовлений вiдомим iсториком мистецтва і графiком В. Сiчинським.
Одночасно виготовив свiй проект М. Паращук і замовив майстровi.
Це був уже шостий проект, але він виявився найуспішнішим.
Звiстка про спорудження пам’ятника швидко розлетiлася по
свiту. Свiтозар Драгоманов у листi до Лiдiї вiд 06.06.1926 року з
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Києва написав: «Сьогоднi довiдався, що 20‑го червня на Татовiй
могилi будуть становити памятника. Чи так?» і шкодував, що не
знає, «який саме буде цей памятник і на чиї кошти будуть його
ставити». Свiтозар просив повідомити, хто зайнявся цією справою, зауваживши, що його «надто обурювали б попівські завивання, проти яких так завжди виступав Тато» [176, л. 40]. Є. Бачинський написав М. Паращуку в листі від 29.08.1926 року, що
питанням пам’ятника М.  Драгоманову цiкавиться Женевський
клуб [177, л. 1].
Пам’ятник замовили, гурток iм. М. Драгованова збирав грошi в
Болгарiї, В. Филонович – у Чехiї, але виникла нова перешкода. Софiйська мiська рада листом № 2996 від 28.05.1926 року повідомила
Л. Шишманову, що, згідно з протоколом № 52 від 12.05.1926 року,
постановила вiдпустити безплатно «на вічні часи» місце, де похований професор М.  Драгоманов [178, л.  1]. Л.  Шишманова повідомила про цей факт М. Паращуку 31 травня 1926 року, а також,
що за станом здоров’я не може ще поїхати з М. Паращуком на могилу батька [179, л. 1]. Софiйська мiська рада, надавши дозвiл на
встановлення пам’ятника, поставила вимогу перенести могилу в
iнше мiсце, тому що, згідно з новим розплануванням i прокладанням нових алей, могила М. Драгоманова потрапляла бiльшою своєю частиною на одну із цих алей. Для цього потрiбен був дозвiл
Л. Шишманової. Пiсля тривалих вагань Лідія дала такий дозвiл.
Процедура перенесення могили полягала в тому, що потрібно було розкопати могилу, а після ідентифікацiї тлінні останки
українського вченого перепоховати на новому місці. За цю справу 1927 року взявся М. Паращук, в архіві якого збереглося багато
документів, присвячених цій темі. В одному з листiв вiн так описував розкопки могили: «Позаяк в розкопаному мiсцi, означеному
огорожею і хрестом, не найдено нiчого – треба було розкопати й
сусiднi мiсця і стежку-дорiжку, і на нiй iменно, пiд цiєю дорiжкою
й найдено [шукану – вставлено. – А. Я.] могилу. Голова М. П. збереглась досить добре, і єго внук, Дмитро Шишманов, внук М. П.,
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Вигляд могили
М. Драгоманова після
упорядкування українськими
емігрантами. 25 березня
1927 р. Болгарія, Софія
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Оголошення Комітету з освячення
пам’ятника проф. Михайлові
Драгоманову в Софії. 14 липня 1932 р.

Урочиста хода до пам’ятника М. Драгоманову 30 жовтня 1932 р.
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Біля пам’ятника
М. Драгоманову (зліва на
право): проф. М. Паращук,
проф. О. Шульгин, Лідія
Драгоманова-Шишманова,
Дімітар Шишманов з
дружиною, Цветана Паращук,
проф. М. Арнаудов.
30 жовтня 1932 р.

Вигляд пам’ятника
М. Драгоманову,
встановленого українськими
емігрантами 22 травня 1927 р.
з вмонтованим у 1932 р.
бронзовим медальйоном з
образом Драгоманова роботи
українського скульптора
М. Паращука. (У 2007 р.
медальйон безслідно зник.
Болгарський скульптор
В. Рашидов відтворив образ
українського вченого в камені)
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на моє прохання був присутнiй при вiдкриттi могили, пiзнав свою
жилетку, яку вiн був дав улюбленому “дiдуньовi”» [151, л.  4].
В iншому листi М. Паращук висловив припущення, чому могила
загубилася: «<...> означене огорожою мiсце було розкопане –
безрезультатно і розкопки розширились в сторони. І по довгiй
працi грiб найдено на дорiжцi. Це показує, що згодом могила
опинилась на дорiжцi, огорожа прохожим перешкоджала і хтось
переставив її в сторону, і могила була загублена (сама огорожа
була зроблена як клiтка, і переставляти її з одного мiсця на друге
мiсце було легко)» [155, л. 3 гр.]. М.  Паращук описав детально
і процедуру перепоховання: «Останки покiйного я власноручно
зiбрав, голова з бородою досить добре збережена і до найменшої
подробицi поклав в цинкову скриньку, залютували і поховали в
новiй могилi (на мiсце 212 дане безплатно городською управою).
Скриньку зроблено з огляду на те, щоб можна легче перенести
(при бажаннi) на Україну» [155, л. 3 гр.]. Збереглася світлина, яка
задокументувала факт перепоховання [135, с. 106].
Український болгарист і мистецтвознавець професор Д. Степовик, який у 70‑х роках ХХ ст. відвідував Болгарію, при зустрічі
з авторкою дослідження 7 липня 2014 року повідомив додаткові
деталі поховання, які йому розповіла в Софії дружина М. Паращука: «Цинкова скринька була поставлена у викопану могилу, стіни
якої були викладені двома шарами цегли. Зверху була покладена
бетонна плита так, щоб не торкалася скриньки і щоб скринька не
пропала». П. Атанасов, який знав особисто М. Паращука, звернув
увагу на факт, що М. Паращук не тiльки знаходить могилу М. Драгоманова, але й добивається в столичної влади, яку тодi очолював
Вл. Вазов, подвiйну безплатну дiлянку для могили М. Драгоманова [180, с. 39], виконавши таким чином волю Л. Драгоманової –
отримати те, на що мали повне право.
Для пам’ятника украïнська громада «купила дві брили сірого
граніту з помірним розсівом по ньому чорних і світломолочних
зернин. Після шліфування брил одна з них стала цоколем пам’ят-
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ника Драгоманову, а друга – стелою. Угорі стели Паращук виконав орнаментальну стрічку – хвилясту виноградну лозу з гронами ягід. Завдяки незашліфованому тлу орнамент сприймається
виразно, помітний здаля. Посередині стели митець вибив напис
«Михайло Драгоманів», а внизу, на цоколі – «Великому громадянинові – українські емігранти. 1927”» [135, с. 109].
Колишнi учнi й слухачi професора М.  Драгоманова утворили iнiцiативну групу й вирiшили 22 травня 1927 року в повному складi взяти участь у церемонiї зі встановлення пам’ятника.
Домовилися, що представник від групи виголосить промову й
покладе вiнок на могилу. Інiцiатори запросили професора Й. Іванова з’явитися в Народну бiблiотеку не пiзнiше 20 травня для отримання повної iнформацiї про подiю [101, л. 11].
Як видно з листування М.  Паращука з Б.  Цибульським, 4 травня 1930 року мало відбутися засідання «Комітету будови пам’ятника на могилі М. Драгоманова», створеного в 1925 році [181, л. 1].
Л. Шишманова запросила М. Арнаудова ввійти до складу комітету,
на що болгарський учений відповів згодою 25.07.1930 року: «Звичайно, я з задоволенням увійду до Драгоманівського комітету, тому
що пам’ять про Вашого батька і для мене надто дорога. Людина і
вчений Драгоманов створив школу в Болгарії і я, хоч і опосередковано, відчув його благотворний вплив» [182, л. 28]. З певних причин
засідання перенесли на 12 вересня 1930 року [181, л. 3]. Імовірно,
на засіданні обговорювалася тема пам’ятника, тому що в 1931 році,
з нагоди 90‑рiччя з дня народження М.  Драгованова, на засiданнi
Української громади, Українсько-Болгарського культурного товариства й інших організацій за участю вчених і студентів СУ й науковців БАН було висловлене побажання, щоб на могилі М. Драгованова
було установлено скульптурний портрет ученого. Реалiзацією проекту зайнявся М. Паращук. Л. Шишманова надала йому фотографії
батька. М. Паращук вирiшив вилiпити барельєф ученого в круглому
медальйонi, а потiм урiзати його в гранiт. Д. Степовик так описав
медальйон: «Детально опрацьовано риси обличчя: воно худорляве,
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Сучасний вигляд
пам’ятника
М. Драгоманову.
Учасники
конференції
«Драгоманівські
студії»
покладають квіти
до пам’ятника
М. Драгоманову.
30 вересня
2009 р.

IM

Біля будинку на вул. Денкоглу, 40
у Софії, де жив М. Драгоманов у
1889–1895 рр. (19.04.2016 р.)

Меморіальна дошка на пошану
М. Драгоманова, відкрита
12 грудня 1996 р. під час Днів
України в Болгарії. 14 лютого
2017 р. будинок знесли.
Меморіальна дошка зникла
безслідно
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з помiтною вилицею, чiткою лiнiєю чола й носа, ясним поглядом.
Рівні пасма волосся відтінюють риси обличчя, надаючи портретові гармонійности, композиційної завершености» [135, с. 110–111].
Опис медальйона і свiтлина, зроблені Д. Степовиком, мають iсторичну цiннiсть, тому що у 2007 році медальйон безслiдно зник з пам’ятника М.  Драгоманова. Новий барельєф М.  Драгованова виконав з
каменю у 2009 році болгарський скульптор Вежді Рашідов, надавши йому форму квадрата. Детальний опис оновленого в 1932 році
пам’ятника М. Драгоманова подав В. Филонович: «Сам пам’ятник є
гранiтовий. Умiщений вiн в головах на могилi. Представляє собою
стоячi одна на однiй плити розмiрiв: вишина 190 см, ширина 70–
80 см, товщина 30–35 см. На переднiй плитi вмiщенi тризуб, пiд ним
круглий медальон – посмертна маска М. Драгоманова, а далi напис:
Михайло Драгоманiв. Пiд написом висiчений хрест і роки народження 1841 і смерти 1895» [147, с. 51].
Для пiдготовки до освячення пам’ятника було утворено Виконавчий комiтет на чолі з професором М. Арнаудовим – головою
Українсько-Болгарського товариства, заступник – М.  Паращук,
секретар – Г. Крупицький. Комiтет знаходився за адресою: Софiйський унiверситет, Інститут нової фiлології. 14 липня 1932 року
комiтет розповсюдив повiдомлення, що учнi й прихильники
М.  Драгоманова, Українсько-Болгарське товариство і всi українські органiзації «влаштовують Свято в його пам’ять, зв’язане
з вiдкриттям пам’ятника на могилi і академiєю дня 16‑го жовтня 1932 року» [157, л. 5]. Подiю перенесли з 16 на 30 жовтня
1932 року, але інтерес до неї був великим. В. Сальський у листі
до М. Паращука від 07.07.1932 року попросив заздалегідь повідомити про відкриття пам’ятника, щоб могли своєчасно надіслати
привітання [148, 166 гр.]. М. Арнаудов повідомив Л. Шишмановій 25.07.1932 року про створення ним Виконавчого комiтету у
вузькому складі [182, л. 30–30 гр.].
У фонді М.  Паращука збереглися рахунки-розписки, згідно
з якими, до свята було видруковано 500 запрошень [183, л. 5]
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і 300 програм та 300 конвертів «на академію Драгоманова»
[183, л. 11]. В урочистостях брав участь український хор [183,
л. 6]. Газета «Миръ» поінформувала 29 жовтня 1932 року, що
в Академії наук відбудеться пам’ятний ранок до 38‑х роковин
із дня смерті українського вченого й патріота М. Драгоманова
і будуть виголошені доповіді проф.  М.  Арнаудовим «Заслугите на Драгоманова за българската наука», проф.  О.  Шульгиним «Драгоманов като украински общественик и мислител»,
проф.  М.  Паращуком «Драгоманов и младото поколение в
Украйна» [184]. У болгарській пресі з’явилося кілька публікацій про М. Драгоманова: Л. Ламуша в журналі «Българска мисъл», М. Арнаудова в газеті «Зора», М. Стоянова в газеті «Литературен глас».
За Паращуком освячення пам’ятника Драгоманову було
справжнім святом: «Стояла тепла осінь. Дівчата несли портрет
Драгоманова з центру Софії до цвинтаря. Всі були одягнені в народні українські костюми. Взяли участь Українська Громада Софії, люди з її філій у провінції, гості з емігрантських організацій
різних країн Європи. Прибув із Праги член уряду УНР в екзилі
Олександр Шульгин, була присутня також Лідія Шишманова. Барельєф із бронзовим профілем ученого вписався в загальну композицію пам’ятника й дістав високу оцінку української громадськості» [135, с. 111]. У фондах Шишманова і Паращука збереглися світлини цієї події [124, с. 142]. Газета «Миръ» опублiкувала
статтю «Михаил Драгоманов» з описом урочистостей в БАН і на
могилi вченого 30 жовтня 1932 року [185, с. 3].
Лідія Шишманова в листі вiд 05.11.1932 року до голови Українсько-Болгарського товариства, висловила вдячнiсть за органiзацiю чудового свята на честь професора М. Драгоманова і попросила прийняти тисячу левiв і «роздати п’ятьом найсвiдомішим українцям (по 200 лева) бiженцям з радянської України» та повiдомити їй їх iмена [186, л. 1–1 гр.]. За розпискою вiд 17.11.1932 року
українцям було роздано 800 левiв [148, л. 65].
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Діяльність професора М.  Драгоманова у Вищій школі позитивно вплинула на розвиток українсько-болгарських зв’язкiв,
контакти з такими науковими центрами України, як Київ, Львів
і Харків. Зі своїми молодими колегами М.  Драгоманов заклав
основи наукової україністики в першому вищому навчальному
закладі Болгарії.
Спадщина М. Драгоманова розпорошена по бібліотеках і архівах Болгарії, і охоплює київський, женевський та софійський
періоди його творчості. В Університетській бібліотеці СУ зберігається найбільша книгозбірка праць ученого і його бібліотека,
викуплена Університетом 1899 року. Софiйський архів М. Драгоманова успадкували Лiдiя та Іван Шишманови за розпорядженням дружини вченого. Першим з українських учених до
опрацювання архіву приступив М. Павлик у 1895 році, з болгарських – І. Шишманов. Уперше цiлiснiсть архіву порушив М. Павлик у 1895 році, коли вивiз частину матерiалiв до Львова. Процес
розпорошення архіву продовжився з набуттям його частини у
1932 році Українським Науковим інститутом у Варшавi, передачею в дар АН СРСР у 1954 та 1957 роках. Неуспiшними виявилися спроби Л.  Шишманової продати частину документiв в
Америку, Британському музею, Українськiй бiблiотецi в Парижi,
Чеському державному архіву. Матерiали з архіву М. Драгоманова вивозилися і друкувалися в Україні, Францiї, Нiмеччинi, Польщі, Чехiї, Росiї, Болгарiї.
Вшанування М.  Драгоманова в Болгарії можна представити трьома періодами: вшанування за його життя, вшанування пам’ятi вченого після його смерті (1895–1945) і вшанування
в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Слід відмітити, що в
1927 році українські емігранти встановили пам’ятник на могилі
М. Драгоманова в Софії.
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ісля звільнення з‑під османської залежності у 1878 році Болгарія почала розбудовувати свою державність. У 1879 році
болгарський уряд запросив чеського вченого К.  Іречека
допомогти в організації болгарської просвіти, передбачаючи,
що у випадку відкриття університету він був би там професором. У 1884 році К. Іречека призначили професором Празького
чеського університету і він виїхав до Праги. У 1889 році болгарський уряд запросив відомого українського і європейського вченого М. Драгоманова очолити кафедру загальної історії у Вищій
школі в Софії – першому вищому навчальному закладi Болгарії.
У вітчизняній історіографії залишається актуальним вивчення
софійського періоду (1889–1895) у житті і творчості професора
М. Драгоманова.
У висновках сформульовано результати й підсумкові тези дослідження.
Встановлено, що історіографія професорсько-викладацької
діяльності М. Драгоманова у Вищій школі є незначною. За життя
вчений не був удостоєний окремої студії про його внесок у становлення першого вищого навчального закладу і вищої освіти
в Болгарії, першого наукового журналу міністерства просвіти
«Сборник за народни умотворения, наука и книжнина», у розвиток болгарської фольклористики та молоду болгарську науку
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загалом, у розвиток українсько-болгарських наукових і культурних зв’язків. На початку 1891 року у вербальній ноті до європейських великодержав болгарський уряд заявив, що М.  Драгоманов працює два роки в міністерстві просвіти Болгарії, керуючи
кафедрою загальної історії, і повністю відданий історичним та
філологічним студіям. Ректор Вищої школи Д. Агура у 1895 році
у статті, присвяченій 30‑річчю творчої діяльності М.  Драгоманова, не подав інформації про професорсько-викладацьку діяльність ученого в Софії. Про софійський період згадували у
ювілейних виступах М. Павлик і І. Франко у Львові у 1894 році,
а І.  Франко – у 1891 році в рецензії на болгарські фольклорні
праці М. Драгоманова, опубліковані в Болгарії.
Серед історіографічних напрацювань необхідно відзначити некрологи в усiх центральних софійських газетах (1895), статтю в
газеті «Млада България» (1895), біографічну статтю Р.  Канелі у
журналі «Светлина» (1895), у якій автор підкреслив, що в особі
М.  Драгоманова Вища школа втратила незамінного професора,
який гідно і заслужено носив свій титул, студентська молодь втратила щирого й чесного друга і наставника, наукова вітчизняна
література – серйозного працівника, громадянство – гостинного господаря. Серед сучасних розвідок – стаття «Людина земная
з печаттю пророка…» (І.  Гриценко, В.  Короткий, М.  Томенко,
2009), стаття А. Якімової (2016). Важливою подією став вихід у
2011 році бiблiографiчного покажчика «Михайло Драгоманов.
Бiблiографiя (1841–1895)». У Софії важливою подією стала щорiчна конференція «Драгоманівські студії», ініційована 2006 року
Українською недільною школою. Проведено 14 конференцій, видано 4 збірники матеріалів конференції. Оргкомітет конференції
підтримував зв’язок з Наталією Драгомановою-Бартаї – онукою
М. Драгоманова. Варто зауважити, що серед наявного незначного
історіографічного доробку відсутнє комплексне біографічне дослідження про софійський період М.  Драгоманова, котре мало б
на меті представити його просопографічний портрет. Таку мету
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переслідував болгарський учений І. Шишманов на початку ХХ ст.,
а в другій половині ХХ ст.  – український вчений І.  Романченко.
Обидва проекти залишилися нереалізованими.
Джерельна база дослідження представлена як опублікованими,
так і неактуалізованими архівними матеріалами. До джерел мемуарного характеру належать спогади Людмили та Лідії Драгоманових,
І. Шишманова, В. Дебогорія-Мокрієвича, Я. Окуневського, С. Русової та ін., спогади самого М. Драгоманова про життя в Софії. Його
згадують в епістолярії Лідії та Івана Шишманових, Л. Драгоманової,
М.  Павлика, І.  Франка, Лесі Українки та багатьох інших. Завдяки
аналізу щоденника М. Драгоманова і Л. Драгоманової, епістолярію
вченого, болгарських архівних фондів та низки інших джерел вдалося дослідити різні аспекти діяльності вченого у Вищій школі в Софії.
Джерельна база дослідження є репрезентативною і достатньою для
здійснення комплексного дослідження теми роботи.
Показано, що балканською проблематикою М. Драгоманов зацікавився у 60‑х роках ХІХ ст., але поглиблений інтерес визрів у
середині 70‑х років ХІХ ст., про що свідчать його праці. Учений
давно цікавився Болгарією. Після публікації статті «Русский кулак
и болгарская свобода» (1882) його ім’я стало надзвичайно популярним в Болгарії. Про Болгарію М. Драгоманов дізнавався з газет, з листів українських і російських емігрантів, що проживали в
Болгарії, болгарських політичних діячів і болгарських студентів,
що навчалися в Женевському університеті. У 1886 році газета
«Свобода» надрукувала статтю М. Драгоманова «Чистата работа
иска чисти средства». Учений слідкував за розвитком болгарської
преси, давав їй оцінку, публікувався на її сторінках.
З’ясовано, що Міністерство просвіти Болгарії запропонувало
М.  Драгоманову очолити кафедру загальної історії в новоствореному вищому навчальному закладі і уклало з ним трирічний
контракт на заявлених ним умовах. 28 серпня 1889 року вчений
прибув до болгарської столиці. У 1892 році М. Драгоманов підписав однорічний контракт, а в 1893 році – ще на три роки.
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Досліджено, що М. Драгоманов зробив вагомий внесок у становлення Вищої школи і вищої освіти в Болгарії, першого наукового
журналу «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина»,
у розвиток молодої болгарської науки і болгарської фольклористики та їх популяризацію у Європі, у розвиток українсько-болгарських зв’язків, зокрема, з такими визнаними науковими центрами України, як Київ, Львів та Харків. М. Драгоманов познайомив
болгарських учених з порівняльно-історичним методом, якого
вони ще не знали і не застосовували у своїх дослідженнях, надав у користування свою бібліотеку колегам з Вищої школи, студентам, болгарській інтелігенції. М. Арнаудов вважав, що своєю
викладацькою діяльністю М.  Драгоманов створив свою школу в
першому вищому закладі Болгарії, виховав плеяду талановитих
болгарських науковців, які з часом стали золотим фондом болгарської науки. Серед них академіки Й.  Іванов – фольклорист і
літературознавець, Ю. Трифонов – історик, А. Іширков – географ;
професор порівняльної історії, фольклорист і літературознавець І.  Шишманов, історики І.  Пастухов і Й.  Попгеоргієв, літературознавець Б. Ангелов, учителі Н. Дімітров і А. Скопаков, етнограф А. Попстоїлов (серед перших і найталановитіших вихованців
Драгоманова, Матова, Шишманова) – працював упорядником
Софійського народного етнографічного музею.
У монографії відтворено життєвий і творчий шлях М. Драгоманова в Софії. У результаті проведеного дослідження й завдяки теоретичним напрацюванням про софійський період створено хронологію його перебування в Болгарії. Розкрито шляхи входження
вченого в наукове, культурне та суспільно-політичне життя країни.
На основі джерел вдалося реконструювати робочий день вченого і
вказати на проблеми зі станом здоров’я, які загострилися в Болгарії.
Проаналізовано спадщину М.  Драгоманова в історії пам’яті
Болгарії, представлену його фольклорними працями, над якими
він працював понад 20 років, і які надав для публікації в першому науковому журналі Міністерства просвіти Болгарії. Першим
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рецензентом болгарських праць вченого виступив І.  Франко
у 1891 році, у Болгарії – М.  Арнаудов у 1933 році. Болгарський
учений розкрив заслуги професора М.  Драгоманова перед першим болгарським університетом і болгарською етнографією,
його вплив на формування фольклорно-етнографiчних поглядiв
І.  Шишманова, назвав студії вченого зразковими і вважав його
одним із засновників порівняльних фольклорних студій у Болгарії. За П.  Дінековим найбільша заслуга у вихованні молодих
спеціалістів-фольклористів у Вищій школі належала М. Драгоманову і Д. Матову. Впливи М. Драгоманова прослідковуються у працях таких фольклористів, як І. Шишманов і М. Арнаудов. Участь
М. Драгоманова у перших міжнародних конгресах фольклористів
(1889, 1891, 1893) засвідчила, що його ім’я було вписане до числа
найвідоміших фольклористів світу.
Бібліотека вченого, викуплена 1899 року Софійським університетом, була розпорошена по фондах Університетської бібліотеки. У 1989 році почався процес збирання бібліотеки: створено
робочу картотеку і встановлено, що в книгозбірці вченого є раритетні видання й найбільша в Болгарії книгозбірка праць М. Максимовича. В Університетській бібліотеці зберігається і найбільша
збірка праць М. Драгоманова – 24.
Архів ученого успадкували Лідія та Іван Шишманови.
У 1930 році Л. Шишманова передала архів батька і чоловіка Болгарській академії наук. Неуспiшними виявилися спроби Л. Шишманової продати частину документiв з архіву батька в Америку,
Британському музею, Українськiй бiблiотецi ім. С. Петлюри в Парижi, Чеському державному архіву. Водночас документи з архіву
М. Драгоманова друкувалися в Українi, Нiмеччинi, Францiї, Росiї,
Чехiї, Польщi, Болгарiї. У 1947 році був створений фонд професора І. Шишманова, де зберігається і архів українського вченого.
У дослідженні вдалося прослідкувати процес порушення цілісності
й розпорошення софійського архіву М. Драгоманова, починаючи
з 1895 року, коли М. Павлик вивіз частину документів до Львова.
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Зважаючи на джерельну базу, на яку опирається дане дослідження, вдалося простежити вшанування М.  Драгоманова в Болгарії,
виокремлене автором у три відрізки часу: вшанування за життя,
вшанування пам’яті вченого після його смерті (1895–1945) і вшанування у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. За життя вченого
в підготовці до творчого ювілею у 1894 році активну участь брала
Леся Українка, яка гостювала в родині Драгоманових.
У 1918–1920 роках урочисті церемонії покладання квітів на
могилі М. Драгоманова влаштовували дипломати посольства УНР
спільно з болгарською інтелігенцією, до яких у 1921 році приєдналися українські емігранти. У 1927 році на зібрані кошти українські емігранти встановили пам’ятник вченому роботи українського скульптора М. Паращука. У 1932 році скульптор виготовив медальон з образом М. Драгоманова, який вмонтували в пам’ятник.
Оновлений пам’ятник урочисто освятили, в Болгарській академії
наук влаштували урочисту академію, на якій з доповідями виступили професори М. Арнаудов, О. Шульгин, М. Паращук. У 50‑і роковини М.  Драгоманова трагічно закінчив свій земний шлях на
болгарській землі його онук Дімітр Шишманов.
У другій половині ХХ ст.  – на початку ХХІ ст. на могилу Великого Українця приходили і продовжують приходити, щоб вшанувати його пам’ять, українські письменники і митці, політики і
дипломати, українська діаспора, болгарська інтелігенція. Починаючи з 20‑х років ХХ ст., на могилі М. Драгоманова завжди була
присутня символіка української державності: жовто-блакитні
прапори, стрічки, вінки у вигляді тризуба, виконувався гімн «Ще
не вмерла Україна».
Підсумовуючи, слід зазначити, що професор М.  Драгоманов
відіграв важливу роль у становленні Вищої школи в Софії і залишив помітний слід у болгарській науці і болгарському суспільстві кінця ХІХ ст.
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1. Якімова А. Історія фонду І.Д. Шишманова про архів М.П. Драгоманова. Вісник Центрального Державного Архіву Зарубіжної
україніки. 2013. Вип. 2. С. 63–75.
2. Якимова А. Иван Шишманов в оценките на украински
учен Михайло Драгоманов в началото на тяхното запознанство
(1886–1889). Шишманови дни 2012 / Българска Академия на науките, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски
музей. София : Академично издателство «Проф. Марин Дринов»,
2013. С. 201–207.
3. Якімова А. М. Творча спадщина М. П. Драгоманова в архівах
та бібліотеках Болгарії. Сумська старовина. 2014. XLV. С. 5–12.
4. Якімова А. М. М. Драгоманов і українська еміграція (за листами М. Мандрики до І. Шишманова). Сумська старовина. 2015.
XLVІІ. С. 5–14.
5. Якимова А. Ролята на професор Драгоманов и неговото семейство в опазването на паметта и творческото наследство на
Тарас Шевченко. Българска украинистика. Алманах (електронно
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IM

FE

издание). Специално издание Софийски университет «Св. Климент Охридски», 2016. С. 62–68.
6. Якімова А. М. Становлення українсько-болгарських наукових зв’язкiв: «драгоманівський період». Дриновcький збірник /
Дриновски сборник / Академічне видавництво імені проф. Марина Дринова. Харкiв ; Софія, 2016. Т. IX. С. 99–106.
7. Якімова А. Листування Лідії Шишманової з Емілем Роланом.
Сумський історико-архівний журнал. 2011. № ХІV–ХV. С. 24–29.
8. Якімова А. М. Листування Олександра Шульгина з родиною
Шишманових у 1922–1932 роках (за матеріалами Наукового архіву Болгарської академії наук). Сумський історико-архівний журнал. 2012. № ХVІ–ХVІІ. С. 45–64.
9. Якімова А. Витоки наукової школи професора М. П. Драгоманова. Българска украинистика. . Алманах (електронно издание). Специално издание Софийски университет «Св. Климент
Охридски», 2013. Бр. 3. С. 217–231.
10. Якімова А. До історіï створення першого болгарського
університету і дотичність М. П. Драгоманова до цього процесу.
Матеріали шостої та сьомої міжнародних наукових конференцій «Драгоманівські студії». Софія : Бетапринт – Петрови и Сие,
2013. С. 32–39.
11. Якімова А. До історії пам’ятника М. П. Драгоманову в Софії. Якімова А. Українці в Болгарії: філософія історичного буття. Софія, 2011. С. 80–83.
12. Якімова А. М. Для Болгарії й для України. Драгоманов у
болгарському контексті. Моя сестра, Софія… / за заг. ред. Л. Івшиної. Видання перше. Кивї : ТОВ «Українська прес-група»,
2016. С. 230–245.
13. Якимова А. Дейността на украинския културно-просветен
кръжок «Драгоманов» във фабрика на Балабанов. Панайотов М.
Фабриката и чужденците. Издателство «Арс Миллениум МММ»,
2017. С. 76‑79.
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14. Якимова А. Приносът на Михайло Драгоманов за развитието на младата българска наука и Софийския университет. Европа
2001. 2017. Бр. 3–4. С. 26–29.
15. Iakimova A. Conference «Dragomanivski Studies» as the
Presentation’s Form of Cultural Identity of the Ukrainians in Bulgaria.
Cross-Border Series «New Challenges to Security and Development of the
Balkans» Vol.  5 / Proceeding of International Scientific Conference
16–17.11.2017, Veliko Turnovo, Bulgaria. Велико Търново : ИВИС,
2018. P. 215–224.
16.  Якімова А. Михайло Драгоманов: європейський вчений,
професор Софійського університету / В кн.: Україна і Болгарія
в історіï Європи. Збірник наукових праць. Київ-Софія, 2019. –
С. 88–100.
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Додаток 2
ХРОНОЛОГІЯ
СОФIЙСЬКОГО ПЕРIОДУ ПРОФЕСОРА М. ДРАГОМАНОВА
1889
Ухвала Ради Міністрів Болгарії про призначення М.  Драгоманова ординарним професором
Вищої школи.
16 червня
М.  Драгоманов дав згоду викладати у Вищій
школі в Софiї в листі до мiнiстра народноï просвiти Болгарiї Г. Живкова.
1 серпня
М.  Драгоманов призначений ординарним професором Вищої школи за наказом № 427 міністра народної просвіти.
29 липня
Участь М. Драгоманова в Першому мiжнародному конгресі фольклористiв у Парижi як професора Софійського університету.
31 липня
виступ М. Драгоманова на Першому мiжнародному конгресі фольклористiв у Парижi.
15 серпня (ст. ст.)
М.  Драгоманов повiдомив про своє прибуття в Софiю телеграмою з Будапешта («Zavtra
budu. Tata»).
28 серпня (н. ст.) М. Драгоманов прибув у Софію. На вокзалi його
зустрiв І. Шишманов і вони поїхали у с. Княжево
(сучасний квартал Софії), де жила його донька
Лiдiя, дружина І. Шишманова.
28 серпня М.  Драгоманов вислав телеграму дружині з Софійського вокзалу: «Уже дома. Святкуємо срібне
весілля. Тато». (28 серпня 1889 р. виповнилося
25 років з дня одруження Михайла і Людмили
Драгоманових).

IM

FE

23 травня
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29 серпня
30 серпня
2 вересня
4 вересня

FE

6 вересня

М. Драгоманов повернувся в Софію.
М. Драгоманов представився мiнiстру народної
просвiти Болгарії Г. Живкову.
М.  Драгоманов познайомився з Народною
бiблiотекою.
М.  Драгоманов зробив перший запис у своєму
щоденнику, який згодом дослідники назвали
«болгарським».
М.  Драгоманов брав участь у виборах ректора
Вищої школи. Зустріч М. Драгоманова із Захарієм Стояновим – редактором газети «Свобода».
М.  Драгоманов разом з викладачами Вищої
школи брав участь у складанні розкладу лекцій
на перший семестр 1889/1890 н. р.
М.  Драгоманов брав участь у панахиді по Захарiю Стоянову у храмі «Крал Стефан» (сучасна
церква «Света Неделя»).
У Софії народився перший онук М.  Драгоманова – Дімітр Іванов Шишманов, єдиний син
старшої доньки Лідії, одруженої з болгарським
ученим Іваном Шишмановим. Дімітр Шишманов – відомий болгарський письменник, політик і дипломат. 1 лютого 1945 року вбитий за
розпорядженням так званого Народного суду.
Смертна кара вiдмiнена у 1996 роцi рiшенням
№ 172 Верховного Суду, яке підписав президент
Болгарiї Желю Желев.
Вийшла перша книга першого болгарського наукового журналу «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина», у якому було опубліковано працю М. Драгоманова «Славянските
сказания за пожертвуване собствено дете».

7 вересня

18 вересня

IM

19 листопада

25 листопада
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20 січня
3 травня

9 квiтня

FE

Літо

1890
М. Драгоманов отримав запрошення на прийом
у Царський палац 20.01.1890 року.
Початок судових засідань у справі майора К. Паніци. М. Драгоманов брав участь у слуханнях з
першого дня процесу (процес тривав з 03.05 до
17.05.1890 року).
М. Драгоманов перевiз особисту бiблiотеку з Женеви до Софiї. Публiкація праці М.  Драгоманова
«Славянските сказания за рождението на Константина Велики» в науковому журналі «Сборник
за народни умотворения, наука и книжнина».
Обрання М.  Драгоманова головою Комісії з
комплектування книгами Народної бібліотеки.
М. Драгоманов виступив на святі Святих Кирила і Мефодія в першій Софійськiй гiмназiї.
Публiкація праць М.  Драгоманова «Славянските преправки на Една евангельска легенда»,
«Славянските преправки на Едиповата история»,
«Прибавки към печатаните до сега наши статии
в Сборника» в науковому журналі «Сборник за
народни умотворения, наука и книжнина».
Австрiйський професор Г.  Нотнагель у Вiднi
встановив дiагноз хвороби М.  Драгоманова –
аневризм аорти.
Участь М. Драгоманова в Другому мiжнародному конгресі фольклористiв у Лондонi.

IM

24 травня

1891

липень

1–8 жовтня

1 серпня

1892

Закінчився трирічний контракт М. Драгоманова
з болгарським Мiнiстерством народної просвiти.
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М. Драгоманов отримав запрошення на Третій
міжнародний конгрес фольклористів у Чикаго з
повідомленням про обрання його членом Консультативної ради (Аdvisory Сouncil).
Публiкація праці М.  Драгоманова «Забележки върху славянските религиозни и етически
легенди. Няколко уводни думи.  – І.  Божието
правосъдие. ІІ. Дуалистическо миротворение» в
науковому журналі «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина».
Публiкація праці М. Драгоманова «Земският
либерализъм в Русия» в журналі «Мисъл».

FE

8 вересня

2/14 лютого

М. Драгоманов отримав листа від Наукового товариства імені Шевченка з новим статутом та
проханням стати його членом.
М.  Драгоманов повідомив І.  Франку про свою
відмову стати членом Наукового товариства
імені Шевченка.
Міністерська рада ухвалила пропозицію про поновлення контракту М.  Драгоманова у Вищій
школі на три роки.
Публiкація праці М. Драгоманова «Старите харти за свободата» в журналі «Български преглед».

IM

3/15 квітня

1893

28 червня

1 червня

14 червня
11 жовтня

1894

Відома українська поетеса Леся Українка приїхала до родини Драгоманових у Софiю.
«Дядько поїхав на професорську раду», – з листа
Лесі до матері О. П. Косач від 14.06.1894 року.
М. Драгоманов і Л. Драгоманова повернулися з
Парижа.
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1 січня

8 березня
2 квiтня

13/25 травня

1895

М.  Драгоманов зустрів Новий рік у товаристві
дружини Людмили Михайлівни, доньки Аріадни та племінниці Лесі Українки.
Запрошення мiнiстра народної просвiти К.  Ве
лiчкова прибути в Мiнiстерство о 16.00. Болгарський князь звернувся до мiнiстра з проханням
обговорити з допомогою ректора Вищої школи
Д. Агури і М. Драгоманова форму рескрипта, що
князь хотiв би обнародувати в день народження спадкоємця – 18 січня, у якому йшлося б про
книгу про Болгарiю, яку князь хотiв би видати в
пам’ять про цей день. Редакцiя рескрипта і назва книги «Българското Отечество», запропонованi М. Драгомановим, були прийнятi.
М. Драгоманов отримав подарунки з України до
30‑літнього ювілею (24.02 ст. ст.) творчої діяльності.
Запрошення на прийом у Царський Палац
02.04.1895 року, на яке М. Драгоманов відповів
відмовою за станом здоров’я.
М.  Драгоманов написав І.  Франку останнього
листа, який залишився невідправленим.

IM

16 січня

FE

листопад, грудень Леся Українка разом з Володимиром Дебагорiєм-Мокрієвичем з допомогою Людмили Драгоманової впорядкували бiблiотеку М. Драгоманова.
Публiкація М. Драгоманова «Няколко думи за нашето Висше училище» в газетi «Свободно слово», № 64.
Публiкація праці М. Драгоманова «Забележки върху славянските
религиозни и етически легенди» в науковому
журналі «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина».
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3/15 червня
20 червня
20 червня
21 червня
25 червня

31 липня
1 серпня

FE

19 липня

М. Драгоманов написав М. Павлику останнього
листа.
Остання лекція М. Драгоманова у Вищій школі.
М. Драгоманов помер.
Похорон М.  Драгоманова на Софійському центральному кладовищі.
Леся Українка написала листа батьку про смерть
М. Драгоманова.
Леся Українка написала листа матері про смерть
М. Драгоманова.
Перед вiд’їздом Леся Українка написала вірш,
який присвятила Аріадні Драгомановій «На
пам’ять 31 іюля 1895 року».
Вiд’їзд Лесі Українки.
Повторне хрещення в Софії Свiтозара – сина
Драгоманова.

IM

3 вересня

1897

Людмила Драгоманова вiдправила Свiтозара до
Києва.

6 липня

13 липня

весна

1899

Людмила Драгоманова закiнчила процедуру передачi бiблiотеки М. Драгоманова Софiйському
унiверситету.
Л. Драгоманова з молодшою донькою Арiадною
виїхала до Києва.
1901

Приїзд М.  Павлика до Софії з метою опрацювання архіву М. Драгоманова і публікації його
спадщини.
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1905
Свiтозар Драгоманов гостював у сестри Лідії в
Софії і востаннє побував на могилі батька.

весна

1927

FE

Ексгумацiя останкiв М.  Драгоманова, здiйснена
українським скульптором професором Михайлом Паращуком з дозволу доньки вченого Лiдiї
Драгоманової-Шишманової у присутностi Дiмiтра
Шишманова – онука Михайла Драгоманова.
Встановлення пам’ятника на могилi М.  Драгоманова представниками українською еміграції.

22 травня

Урочисті збори в Болгарській академії наук,
урочиста хода та виступи на могилі М. Драгоманова.
Освячення пам’ятника М.  Драгоманову з
вмонтованим медальоном з образом ученого
роботи М. Паращука.
У церемонії взяли участь Л.  Драгоманова-Шишманова, Д.  Шишманов, О.  Шульгин,
М.  Арнаудов, болгарські вчені та інтелігенція,
представники української еміграції.

IM

30 жовтня

1932
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Додаток 3
РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ПРОФЕСОРА М. ДРАГОМАНОВА
У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Витяги з протоколів засідань педагогічної ради Вищої школи
про навантаження викладачів

FE

1889/1890 н. р.

Протокол № 1 від 07.09.1889 року
Історико-філологічне відділення
Михайло Драгоманов
І курс
Історія східних народів
4 години
2 години
Семінар		
СГОДА. Ф. 994к. Оп. 2. А. е. 2, л. 16 гр.

IM

Протокол № 17 від 23.01.1890 року
Історико-філологічний відділ
Михайло Драгоманов
І курс
Історія східних народів і Греції
4 години
(продовження)
Семінар
2 години
СГОДА. Ф. 994к. Оп. 2. А. е. 2, л. 34 гр.
1890/1891 н. р.

Протокол № 1 від 19.09.1890 року
Історико-філологічний факультет
Михайло Драгоманов
3 години
Історія східних народів
Історія північно-західних народів
3 години
СГОДА. Ф. 994к. Оп. 2. А. е. 2, л. 51 гр.
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Протокол від 26.02.1891 року
Михайло Драгоманов
І курс
Історія східних народів
Семінар		
ІІІ курс
Історія північно-західних народів
Семінар		
СГОДА. Ф. 994к. Оп. 2. А. е. 3. Л. 9.

2 години
1 година
2 години
1 година

1891/1892 н. р.

FE

Протокол від 08.02.1892 року
Михайло Драгоманов
Історія східних народів
3 години
Історія північно-західних народів
3 години

І курс
ІІІ курс
і семінар
СГОДА. Ф. 994к. Оп. 2. А. е. 3. Л. 33 гр.

Примітка 1. Згідно з протоколом від 15.02.1892 року максимальне тижневе
навантаження викладачів Вищої школи становило 8 годин.

IM

Ф. 994к. Оп. 2. А. е. 3. Л. 39–39 гр.

Примiтка 2. Дані про навантаження М.  Драгоманова за 1892/1893 та
1893/1894 н. р. відсутні в книгах протоколів засідань педагогічної ради
Вищої школи.

1894/1895 н. р.

Історія східних народів
3 години
І курс
ІІІ курс
Історія північно-західних народів
2 години
Ф. 11к. Оп. 2. А. е. 475. Л. 4. розклад на 1894/1895 н. р., літній
семестр.
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Додаток 4
РЕКОНСТРУКЦІЯ РОБОЧОГО ДНЯ М. ДРАГОМАНОВА
ЗА ЛИСТАМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

IM

FE

Ранок. Першим вставав М. Драгоманов, виходив в столову писати й пити молоко.
Якщо першою вставала Аріадна – молодша донька М.  Драгоманова, то вона нiкого не впускала в столову, тому що готувала
уроки музики.
Частiше Аріадна і Леся Українка вставали одночасно, потiм –
Людмила Михайлiвна, дружина М. Драгоманова, і тоді всi йшли
пити каву (Людмила Михайлiвна пила чай).
10.00 – М. Драгоманов їхав на лекцiю у Вищу школу.
12.00 – М. Драгоманов повертався з лекції.
12.00 – 13.00 – М. Драгоманов вiдпочивав.
Обід. 13.00 – родина обiдала. По обiдi пили «турско кафе»,
а М. Драгоманов ішов спати на 1,5–2 год.
Аріадна відвідувала уроки лiтератури або нiмецької мови. Уроки iсторії їй давав М. Драгоманов.
17.00 або 18.00 – усi пили чай, а М. Драгоманов – молоко. Інодi
Леся Українка брала свiй чай і йшла в кiмнату до М. Драгоманова,
розмовляла з ним, або ж вiн писав, а Леся читала його книжки.
Приблизно в цей же час приходила Лiдiя – старша донька
М. Драгоманова, iнодi з чоловiком, Іваном Шишмановим, і переказували софiйськi новини.
До М. Драгоманова приходили також його колеги. У листі до
матері вiд 14.06.1894 року Леся Українка писала: «Ходять до нього в гостi болгари і один росiянин, розповiдають йому рiзнi теперiшнi справи, одвiдують його».
Вечiр. Леся Українка лягала спати пiзніше Аріадни і М. Драгоманова, хоча вiн лягав спати часом дуже пiзно.
Людмила Драгоманова лягала спати о 2‑й годинi ночi.
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Додаток 5
КНИГИ М. ДРАГОМАНОВА
У ПЛОВДІВСЬКІЙ РЕГIОНАЛЬНІЙ НАРОДНІЙ
БІБЛІОТЕЦІ iм. ІВАНА ВАЗОВА

IM

FE

1. Малорусскiя народныя преданiя и разсказы. Свод М. Драгоманова. Киев : Юго-западнiй отд. Имп. Русского геогр. общества,
1876. XXV, 434 с.
2.  Турки внутреннiе и внeшнiе. Письмо к издателю «Нового
времени». Женева, 1876. 30 с.
3. Внутреннее рабство и война за освобожденiе. Geneve : BaleLeon H. Georg, 1877. 34 с.
4. Народнi школи. б. м., 1877. 152 с.
5. За что старика обидели и кто его обижает?: Размышления
по делу Трепова. Женева, 1878 г. 16 с.
6.  La cause fait naitre l’effet. Было бы болото, а черти будут!
Женева, 1880. 16 с.
7. Историческая Польша и велико-русская демократия. Женева, 1881. 512, VIII с. (Отпеч. из Вольного слова).
8. Дiонизiй III Санкт-Петербургский и Платон II Московский.
Сравнительно-ист. игра природы. Женева, 1882. 47 с.
9. Опыт украинской политико-социальной программы. Сводъ
и объясненiя. Женева, 1884. 109 с.
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Додаток 6
КНИГИ М. ДРАГОМАНОВА
В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ
iм. СВ. КЛИМЕНТА ОХРИДСЬКОГО

IM

FE

1.  Драгоманов М.  П. Вопрос об историческом значении
Римской империи и Тацит. УИ. Киев : Унив. тип., 1869. Ч. І. 415 с.
2.  Драгоманов М.  П. Палатинский холм в Риме по новейшим раскопкам (1847–1882) : (посв. К.  О.  Полевичу). ЖМНП.
Санкт-Петербург, 1873. Ч. 169. № 10. С. 221–259.
3. Драгоманов М. П. Положение и задачи науки древней Истории. Лекция. Киев, 1873–1874.
4. Исторические песни украинского народа / с объяснениями
[та передм.] Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Киев, 1874. 336 с.
5.  Драгоманов М.  П. Галицкие отношения Киевского отдела
Славянского благотворительного комитета. Киев, 1875. 8 с.
6. Драгоманов М. П. Турки внутренние и внешние. Письмо к издателю «Нового времени». Genève ; Bale ; Leon : H. Georg, 1876. 30 с.
7. Драгоманов М. П. Русија и балканско питанье / превод с руског. (С предговор от П. Тодорович). Нови Сад : Изданье Николе
Марковича, 1877. 63 с.
8. Драгоманов М. П. До чего довоевались? Les avantages de la
dernière guerre. Женева : H. Georg, 1878. 28 с.
9. Предисловие. Письма В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю. Женева, 1880. С. ІІІ–ХХ.
10.  Драгоманов М.  П. Нові українські пісні про громадські
справи (1764–1880). Genève : H. Georg, 1881. 132 с.
11.  Драгоманов М.  П. Політичні пісні українського народу,
ХVІІІ–ХІХ ст. з увагами. Женева : Вид. М. Драгоманов ; Печатньа
«Громади», 1883. 137 с.
12. Драгоманов М. П. Либерализм и земство в России. Genève :
H. Georg, 1889. 64 с.
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IM

FE

13.  Драгоманов М.  П. Австро-руські спомини (1867–1877).
Львів, 1889. 456 с.
14. Драгоманов М. П. Славянските сказания за рождението на
Константина Великий. София, 1890. 53, 41 с.
15.  Драгоманов М.  П. Славянските преправки на Едиповата
история. София, 1891. 115 с.
16. Драгоманов М. П. Забележки върху славянските религиозни и етически легенди. София, 1892. Ч. 1–2. 66 с.; с. 257–314.
17.  Драгоманов М.  П. Шістьсот років Швейцарської спілки
(1291–1891). Львів : видала редакція «Народа», 1892. 33 с.
18. Драгоманов М. П. Михаил Александрович Бакунин: критико-биографический очерк. Казань, 1905. 97 с.
19. Драгоманов М. П. Герцен, Бакунин, Чернышевский и польский вопрос. Казань : Центр. тип., 1906. 20 с.
20. Драгоманов М. П. Листи на Наддніпрянську Україну / [передм. М. К. Залізняка]. 2‑ге вид. [Відень], 1915. 114 с.
21. Драгоманов М. П. Рай і поступ / [передм. М. І. Павлика].
[4‑те вид.]. [Відень], 1915. 72 с.
22.  Драгоманов М.  П. Старі хартії вільности [в Англії]. [Відень], 1915. 80 с.
23.  Драгоманов М.  П. Чудацькі думки про українську національну страву / [передм. І. Я. Франка ; післямова М. К. Залізняка]. [Відень], 1915. 121 с.
24.  [Листи М.  Драгоманова до Ю.  Бачинського]. Україна
irredenta / з передм. В. Дорошенка і дод.: листуванє Ю. Бачинського з М.  Драгомановим з приводу «України irredent-и». 3‑тє вид.
Берлін, 1924.
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Додаток 7
КНИГИ М. ДРАГОМАНОВА
В НАРОДНІЙ БІБЛІОТЕЦІ IМ. СВЯТИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ

IM

FE

1. Драгоманов М. П. Отголосокъ рыцарской поэзии в русских
народных песнях. Песни о Королевиче: читал в годичном собрании отдела 17.11.1874 г. д[ействительный] член М. П. Драгоманов: (посвящается А. Н. Пыпину). Надтекст. загл.: Отпеч. Записки Юго-Западного отдела Императорского Русского географического общества. Киев, 1875. Т. 2. 24 с.
2.  Драгоманов М.  П. Малорусские народные предания и рассказы / [свод М. Драгоманова]. Киев : Изд. Юго-Западного отд.
Имп. рус. геогр. о‑ва ; Тип. М. П. Фрица, 1876. ХХVІ. 434 с.
3.  Драгоманов М.  П. Галицько-руське письменство. Львів :
З друкарні Т‑ва ім. Шевченка, 1876. 38 с.
4.  Драгоманов М.  П. Историческая Польша и великорусская
демократия. Женева, 1881. 512, VІІІ с.
5. Листування І. Франка і М. Драгоманова. Київ : Всеукр. АН,
1928. 508 с.
6. 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. 688 с.
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