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Коло наукових інтересів – проблеми українського державотворення у спадщині 
М.М. Аркаса.  

Протягом тривалого часу епістолярна спадщи-
на М.М. Аркаса майже не висвітлювалася, оскіль-
ки вона не була доступною для дослідників. За 
часів Радянського Союзу, а точніше, у 1963 р., 
було повністю надруковано текст та зроблено ана-
ліз лише одного листа Л. Українки до М. Аркаса та 
чернетка відповіді на цей лист. Це здійснив 
Т. Камінський у Науково-інформаційному бюлете-
ні Архівного управління [1].  

 В часи існування незалежної України науко-
вці отримали змогу ознайомитися з листуванням 
М.М. Аркаса, зробити аналіз та висновки щодо 
їх значення у розкритті багатогранної діяльності 
визначного громадського діяча та для кращого 
розкриття неординарної особистості. Адже, на 
думку багатьох фахівців [2; 3], лише глибоке, 
ґрунтовне вивчення та критичний аналіз матеріа-

лів листування будь-якої історичної чи то полі-
тичної постаті дозволяє краще і всебічно пізнати 
та зрозуміти її, повніше оцінити її внесок у ту чи 
іншу справу. Саме епістолярна спадщина допов-
нює розкриття різнопланової неординарної осо-
бистості. Все це стосується й питань висвітлен-
ня державотворчих планів М.М. Аркаса. 

Вся багатогранна творчість та діяльність Ми-
коли Аркаса проходила у тісних взаємовідноси-
нах з найрізноманітнішими людьми – діячами 
культури та мистецтва, вченими та активними 
учасниками національного руху. З багатьма з 
них М.М. Аркас і листувався. Мова йде про 
Б. Грінченка, Л. Українку, В. Доманицького, 
М. Лисенка, М. Садовського, В. Науменка та 
багато інших. 

На особливу увагу заслуговує листування 
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Миколи Аркаса з Євгеном Чикаленком – одним 
з найактивніших діячів україномовної преси 
різних політичних напрямків, редактором масо-
вої газети “Рада”. До цих пір ще не встановлено 
те, чи були Євген Чикаленко та Микола Аркас 
особисто знайомі, працюючи на ниві українсь-
кого відродження. Але можна припустити, що 
Є. Чикаленко був одним з тих багатьох людей, 
до яких звертався М. Аркас за допомогою. В 
одному із листів він писав: “...знайди мені тепер 
у Петербурзі впливових людей... у тому столич-
ному бюрократичному багні” [4]. Тут мова ве-
деться про друк книжки та надбання 
М. Аркасом ілюстрацій до своєї книги, яким він 
надавав великого значення. В листах-відповідях 
за 1903-1905 рр. Є. Чикаленко радить М. Аркасу 
звернутися до відомого історика О.І. Левицького 
щодо портрета І. Мазепи (до речі, М.М. Аркас 
так і зробив), а також повідомляє, чиї портрети 
можна знайти у польському виданні праці Гвані-
ні, у книгах Петрова “Белоруссия и Волынь”, 
Сапунова “Витебская старина” та ін. [5]. 

Щодо описання життя відомих українських 
діячів, то пишучи “Історію України-Русі”, Ми-
кола Аркас намагався як можна правдивіше зма-
льовувати ті чи інші історичні факти, події, осо-
бистості, які мали, на його думку, вагомий 
вплив на подальшу історію України. Тому вели-
ку увагу він приділяє Івану Мазепі. Микола Ар-
кас пише, що він “не хотів би містити в правди-
ву історію (якої він намагається дотримуватися, 
використовуючи лише обумовлені джерела) той 
фантастичний образ цього навіть останнього з 
плеяди наших гетьманів-автономістів”, справа 
якого, на думку М.М. Аркаса, “розбилася через 
байдужість, нікчемність та егоїзм козацької стар-
шини” [6]. 

У багатьох листах, в тому числі і до того ж 
Євгена Чикаленка, Микола Аркас констатував, 
що багато хто вважає, що “на Мазепі скінчилась 
наша історія і на Україні поставлено хреста”. 
Тому що, як вважав М. Аркас, “не раз я чув такі 
вислови, що після І. Мазепи Україна почала зли-
ватися з Московщиною і вже вмерла, а під мерт-
вого нічого й рук підкладати” [7]. 

 Євген Чикаленко був безпосереднім очевид-
цем протиріч між М.С. Грушевським та 
М.М. Аркасом щодо книги “Історія України-
Русі”. В своїх “Спогадах” Є. Чикаленко наво-
дить уривок із своєї розмови з М. Грушевським: 
“Отся історія з “Історією” Аркаса теж сором: 
написав чоловік “подарок молодим хозяйкам”, і 

“Рада” бере його в оборону проти мене і устами 
всяких младенців (Піснячевського) доказує, що 
наука, мов, наукою, а Аркасова книжка 
“причудеснійшая”. Аякже!” [8]. 

Сам же Євген Чикаленко свою думку щодо 
значущості книги Миколи Аркаса досить вдало 
висловив у одному зі своїх листів, практично 
ставши на противагу М. Грушевському: 
“Написали Ви її не для баришів, а для того, щоб 
пролити свідомість у широкі маси. І треба одда-
ти Вам справедливість – Ви зробили своєю істо-
рією багато, так багато, що й сподіватися того 
не можна було. Я без перебільшення скажу, що 
Ваша книжечка після “Кобзаря” єсть найкорис-
ніша. Вона розходиться добре, читається з вели-
ким інтересом, будить любов до свого краю, 
його минулого і пробуджує надії на будуще. 
Одним словом, ся книжечка, на мою думку, по-
винна стать наряду з “Кобзарем” настольною 
книгою у кожного українця, і се повинно буть, 
до сього треба йти” [9]. 

І в наступному листі є таке продовження цієї 
тези: “Будьте певні, Миколо Миколайовичу, що 
я одверто одрікся б од Вашої книжки, якби вва-
жав її не корисною, бо всяку “нещирість” у від-
носинах вважаю шкодливою” [10]. 

У цих словах весь Євген Чикаленко та його 
ставлення до Миколи Аркаса. 

Був Є. Чикаленко знайомий з оперою 
М. Аркаса “Катерина”. В своєму листі до 
М. Садовського М. Аркас пише: “Євген Чикален-
ко був у Львові і бачив мою “Катерину” й відпи-
сав мені, що у Львові був у театрі та на виставі... 
“Катерина” поставлена Садовським дуже гарно, 
далеко краще, як ставлять у Росії” [11]. 

Загалом, Євген Чикаленко захоплювався й 
високо цінував музичний талант Миколи Арка-
са: “...з Вашим музичним талантом можна було 
навіки прославити себе і нашу музику, а тим 
способом і Україну поставити наряду з іншими 
культурними націями, хоч в музиці” [12]. 

Працюючи на ниві державного національно-
го відродження, Є. Чикаленко та М. Аркас мали 
багато спільного. Зокрема, у своїх листах вони 
досить часто торкалися проблеми національного 
питання. Наприклад, Микола Миколайович вва-
жав, що потрібно “відродження і розквіт самос-
відомості української людності, а з ними й упев-
нення у потребі в нас своєї школи, своєї мови, 
свого самостійного панування й орудування 
своїми справами” [13]. Щодо “самостійного па-
нування”, то М. Аркас вважав, що Україна, як 
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жодна з інших держав, заслуговує на нього, то-
му що “скільки сили стратила за свою волю! А 
де вона! Коли вона її мала й коли ще діждеть-
ся!” [14]. Але Микола Аркас не відкидає можли-
вості взяти участь у русі навіть тих людей, які 
ще “далеко не розуміють... його вартості”. 

Микола Миколайович як толерантна людина 
дотримувався думки, що до вирішення українсь-
кого питання будуть долучатися багато людей, в 
тому числі із числа “перевертнів-панів”. З цього 
приводу він писав: “Щоб збудити, нарешті, тих, 
хто відцурався, відокремився від свого краю, – 
перевертнів-панів, щоб вони пристали до нашої 
суспільної праці, і як не своїм розумом і знан-
ням, то своїми грішми відгукнулися і допомогли 
своїй Вітчизні у її сучасній великій боротьбі за 
своє духовне і політичне визволення” [15]. 
“Панами-перевертнями” М. Аркас вважав тих 
“добродіїв”, які цуралися своєї рідної мови, ку-
льтури й не переймалися проблемами національ-
ного відродження. Щодо участі в русі, то кожна 
людина має право вибору. І згідно зі своїм вибо-
ром вона може брати безпосередню участь у 
русі або ж допомагати чи словом, чи ділом, на-
віть грошима, або робити все це разом і протя-
гом усього свого життя. 

Дуже хвилювала М. Аркаса та Є. Чикаленка 
українська преса, точніше, питання про її нещад-
ну заборону на фоні зовсім недавнього дозволу 
видавати часописи українською мовою. Зокре-
ма, в одному із своїх листів Є. Чикаленко пові- 
домляє М. Аркаса про те, що заборонили вида-
вати часопис “Селянин” і прохає М. Аркаса, аби 
той подав заяву про видання “Селянина” у Ми-
колаєві: “...Нехай знають, що така потреба є, 
нехай хоч історія потім скаже, що ми не мовча-
ли, а добивалися свого права” [16]. Далі, в на-
ступному листі, продовжує: “Певен, що й Ви 
скажете, що тепер остались без газет – се зна-
чить убить на довгі роки наш рух. Се значить, 
дать нашим ворогам ще один довод, що україн-
ський рух не єсть потребою мас, а вигадка купки 
українофілів-сепаратистів, а у приятелів убить 
всяку енергію: надію на скоре культурне відрод-
ження наше” [17]. 

На що М. Аркас відповідав: “...Спочатку і на 
селі дивились якось ніяково на наші часописи, а 
тепер охоче беруться за них, а рік праці у цьому 
напрямі зробить багато” [18]. 

Тут слід згадати про випадок, який зачепив 
як Є. Чикаленка, так і М. Аркаса, й, можливо, 
зблизив їх ще дужче. 

Справа в тому, що в один із періодів видання 
газети перед Євгеном Чикаленком як редакто-
ром “Ради” постало питання про збільшення її 
ціни. Й тоді він знайшов, на його думку, найкра-
щий вихід – дати додатком до газети книгу 
М. Аркаса: “...Треба збільшити ціну до 8 руб., це 
передплатників не злякає і не віджене, бо ми 
дамо додатком 3-рублеву “Історію” Аркаса, якої 
він нам подарував 1500 примірників” [19]. І тут 
постає закономірне запитання: чому М. Аркас, з 
огляду на те, як добре розкуповувалася його 
книга, дарує таку кількість примірників? Відпо-
відь досить проста і очевидна: адже написав 
М.М. Аркас “Історію України-Русі” не задля 
грошей, а для популяризації історії серед широ-
ких мас, а задля цієї доброї справи книгу можна 
й дарувати. Ще одну відповідь на це запитання 
знаходимо у листі Є. Чикаленка до М. Аркаса: 
“Дякуючи Вашій книжці ми зможемо видавати 
газету, бо сподіваємося, що їх охоче будуть ви-
писувать через таке приложення, та й книжка 
Ваша попадає в руки таких підпищиків, які не 
можуть купить книжки, або не цікавляться нею, 
бо не бачили її” [20]. 

Доречно наголосити, що саме це рішення 
Є. Чикаленка ще більше погіршило взаємовідно-
сини з М. Грушевським: “...Тепер оддалився й 
М. Грушевський, образившись, очевидно, що 
рішено дати додатком “Історію” Аркаса” [21]. 

Ділився М. Аркас з Є. Чикаленком і своїми 
думками щодо відкритої ним школи з українсь-
кою мовою викладання: “...щоб знали рідну мо-
ву... бракує не те, що поміж робітниками, а й 
поміж нашої інтелігенції. Пройде час, мине рік 
або два, понаводяться наші школи й у цій справі 
буде легше, а поки складать руки не годить-
ся” [22]. 

Своє ставлення до української мови та шко-
ли, їх значення Є. Чикаленко висвітлив у одній 
із своїх праць, яку назвав “Розмова про мову”: 
“...Між освіченими людьми, – писав він, – раз-у-
раз найдуться такі, що не одцураються своєї 
мови, а говоритимуть і писатимуть по-своєму. 
Одні через те, що люблять свою мову, а інші 
через те, що бажають швидше просвітити свій 
народ, а вже давно дознано, що наука найлегша 
на тій мові, на якій дитина говорить дома. От 
через що всі, хто щиро хоче просвітити наш на-
род, домагаються, щоб школа була на українсь-
кій мові” [23]. Вказував Є. Чикаленко й на істо-
ричний досвід інших країн у відродженні мови: 
“Так само повоскресали, – зазначав він, – мужи-



46 Наукові праці 

чі мови, в Норвегії, Італії, у нас в Фінляндії, і у 
латишів та естів і на Литві. Так само починаєть-
ся і у нас на Україні” [24]. І як пересторогу та 
повчання на майбутнє, вказував: “...Перечитайте 
минуле життя всіх народів, то побачите, що 
тільки просвіта на своїй рідній мові будить на-
род від віковічного сну, виводить його з темноти 
та бідності на ясний світ, до кращого жит-
тя” [25]. 

На нашу думку, не буде перебільшеним твер-
дження, що Є. Чикаленко в своїй праці “Розмова 
про мову” під “освіченими людьми... що не од-
цуралися своєї мови”, мав на увазі й М. Аркаса. 

А щодо створеної “Просвіти” у Миколаєві 
для популяризації мови, культури та історії, то 
М. Аркас писав Є. Чикаленку трохи з жалем, але 
й з надією: “...У нас в м. Миколаєві теж наче 
допомігся (допомогли, нарешті вдалося) мені 
скласти хоч невеликий гурток українців, хоч 
дуже вже боязкий народ у нас і надто мляво що 
заподіяти” [26]. 

Загалом же, які відносини були у цих двох 
людей та як ставився М. Аркас до Є. Чикаленка, 
видно зі слів в одному з його листів: “Не забу-
вайте, що Ваші сили потрібні цілій країні, що 
вона Вас знає і руки до Вас простягає” [27]. 

Листування М. Аркаса та Є. Чикаленка є важ-
ливим джерелом вивчення їх творчості та діяль-
ності, а також їх ролі у національному русі. 
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