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Політичний світогляд М. Драгоманова і проблеми української державності. 

У 1895 році В. Стефаник написав і виголосив відозву від групи українців 

студентів у Кракові з приводу смерті М. Драгоманова. В ній зазначалось про те, 

що спадщина покійного є невід'ємною частиною української культури і, що вона 

«має велику вагу не лише в теперішності, вона буде мати рішуче актуальне 

значіння і на будуче» [1, с.318]. Слова сказані В. Стефаником в той далекий час 

виглядають пророчими з погляду часу сьогоднішнього, якщо мати на увазі той 

факт, що вага М. Драгоманова і як теоретика, і як політичного діяча дійсно у всій 

своїй значущості вимальовується лише тепер, більш, ніж через сто років після 

смерті. 

Визначальним фактором у сьогоднішньому процесі пізнання ідей М. 

Драгоманова є, звичайно, не лише доступність його праць, що дозволяє 

здійснювати об'єктивне дослідження феномена М. Драгоманова. Не в меншій мірі 

звернення до його спадщини диктується тією обставиною, що розвиток України 

сьогоднішньої відбувається за сценарієм його праць, тобто «по Драгоманову». І це 

при тому, що його постать залишається неординарною в українській історії 

визвольного руху, а його творчість дивним чином поєднувала в собі наявність як 

необхідних, для озброєння цього руху, елементів так і відверто шкідливих йому. 

Здається вперше у повній мірі зрозумів суть цього феномена уже І. Франко. І 

то, з нашого погляду, задовго до смерті свого великого вчителя. Свій знаменитий 

вірш «Не пора», що стає фактично другим національним гімном українського 

народу після «Ще не вмерла Україна» П. Чубинського, І. Франко написав ще у 

1880 році, тобто за п'ятнадцять років до смерті М. Драгоманова. Тому   не дивно, 

що ті розбіжності, які мали місце між ним   і Драгомановим у поглядах  на  

літературний  процес  та,   особливо,   на  проблему  національних вартостей 

українського народу, знайшли своє відображення в думках І. Франка 

висловлених ним з приводу смерті М. Драгоманова. 

Подібно до В.Стефаника І. Франко у своєму журналі «Життя і слово» також 

підкреслив велике значення наукової спадщини вченого і обґрунтував 

необхідність повного видання його наукових праць з метою - «зберегти пам'ять 

великого покійника» [1, с.254]. Однак поряд з цим і на відміну від В.Стефаника 

І.Франко у своєму ставленні до цієї спадщини виявляє явну неоднозначність. Він 

закликає користуватись в майбутньому не всією спадщиною М. Драгоманова, а 

лише певною її частиною, тобто вибірково. Необхідно, звучить наголос І. Франка: 

"використати для народного приступу всі ті сімена широких і здорових думок, 

які розсипані в його писаннях" [1, с.254]. 

У цих франкових словах звучить його стурбованість до тих ідей М. 

Драгоманова, які могли прислужитися поступу українського народу, але могли й, 

навпаки, гальмувати цей поступ. На відміну від В.Стефаника, чи, наприклад, М. 

Павлика, який так до кінця своїх днів і не спромігся на скільки-небудь серйозну 

критику поглядів М. Драгоманова, І. Франко, на момент цієї трагічної події, чітко 

розрізняє у драгоманівській спадщині думки «широкі» і «вузькі», «здорові» і 



«хворі». 

Якщо аналізуючи вказаний момент тримати в полі зору факт великого 

впливу „великого покійника" і на самого І. Франка, то можна стверджувати про те, 

що в наведених франкових словах звучить свідчення не тільки мислителя, але й 

людини великої особистої мужності і, разом з тим, делікатності. Адже така 

акцентуація у своєму ставленні до спадщини М. Драгоманова була вимовлена на 

момент смерті не лише людини, про яку, як і будь-яку іншу в таких випадках, 

прийнято говорити або лише добре, або не говорити нічого, але й учителя, який у 

значній мірі науково „виліпив" Франка, у зв'язку з чим останній міг би мати перед 

першим певні обмежуючі відвертість моральні зобов'язання. І напевно вони були, 

ці моральні зобов'язання, але істина була для І. Франка дорожчою. Власне, своїм 

розумінням і ще більше своїм поступком І. Франко ілюструє торжество відомого 

принципу: „Мені друг Платон, але істина дорожча". 

Однак   у   І. Франка   мова   йшла   про   надто   дорогу   ціну   тих   істин,   що 

стосувались таких фундаментальних основ життя народу як його національно-

духовне, державне буття, перспективи розвитку та інші. Такі істини набували 

екзистенціального сенсу, оскільки їх зміст стосувався межових станів 

національної свідомості, відповідей на питання про те - бути українському 

народові чи не бути і у випадку ствердної відповіді - за яких умов і в яких формах. 

У кінцевому підсумку, мова йшла про феномен «свободи», який і в сьогоднішніх 

умовах суспільствознавчих досліджень залишається складним для його логіко-

дискурсивного вимірювання, оскільки він містить у собі таку екзистенційну 

площину, яка не завжди може бути достеменно досліджена і визначена тільки за 

допомогою методів раціоналістичної філософії та політології [2, с.87]. А М. 

Драгоманов був наскрізь раціоналістичним. 

Слід зауважити, що у його світогляді якимсь дивним, і в цілому характерним 

лише для Драгоманова, чином, він - революціонер, бо закликає до скинення 

російського самодержавства, але водночас він - еволюціоніст, бо проти 

насильницьких методів вирішення вказаної проблеми. М. Драгоманов - патріот, 

але через свій космополітизм, активно ним пропагований, не просто розібратися в 

суті й направленості цього патріотизму. М. Драгоманов - закоренілий атеїст, 

однак він зовсім не проти використовування релігії і її інститутів в політичних 

цілях, у сфері політичної боротьби, що надає такому атеїзму особливо цинічного 

характеру. 

Цей ряд переплетінь можна продовжувати, однак і наведеного достатньо, 

щоб була зрозумілою мотивація І. Франка в акцентуації ним свого вибіркового 

ставлення до спадщини М. Драгоманова. І якщо це було актуальним для І.Франка, 

тобто для часу бездержавності українського народу, то, як це не звучить 

парадоксально, ідеї М. Драгоманова залишаються актуальними і для сьогоднішніх 

умов реального будівництва Української національної держави. 
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