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В ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
Стаття присвячена проблемі історіографії у дослідженні історії Історико-філологічного
товариства, що діяло при Імператорському Новоросійському університеті в Одесі (1888-1923). Акцент
робиться на аналізі вітчизняної історіографії у період з 1889 по 1921 рр.
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Статья посвящена проблеме историографии в исследовании истории Историко-филологического
общества, действовавшего при Императорском Новороссийском университете в Одессе (1888-1923).
Акцент делается на анализе отечественной историографии в период с 1889 по 1921 гг.
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The article is devoted to the historiography of the history of the Historical and Philological society activities
under Imperial Novorossiya university in Odessa (1888-1923). Emphasis is placed on the analysis Ukrainian
historiography in the period from 1889 to 1921.
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Постановка проблеми. Актуалізація ролі історичної спадщини підводить сучасних науковців
до необхідності частіше звертатися до здобутків їхніх попередників. У цьому контексті проблема
вивчення історії українських наукових об’єднань набуває актуальності.
Наприкінці XIX – на початку XX ст. професорсько-викладацький склад історико-філологічного
факультету Імператорського Новоросійського університету застосував різні форми й методи для
інституалізації та популяризації науки, що проявилося у створенні наукового об'єднання історикофілологічного спрямування - Історико-філологічного товариства при Імператорському
Новоросійському університеті (далі ІФТІНУ).
Відтворення особливостей розвитку, критичне осмислення та сприйняття ролі та значення цього
наукового й просвітницького осередку, в умовах створення сучасних подібних об'єднань й
організацій, що мають схожі наукові завдання, мету та способи її досягнення, матиме не лише
наукове, а й дидактичне та виховне значення. Актуальність дослідження історії Історикофілологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті підсилюється також
тим, що дане наукове університетське об’єднання згуртувало навколо себе визначних науковців, що
були відомі не лише в Російській імперії, але й за межами цієї держави, сформувало солідні
дослідницькі традиції й як наслідок увійшло в історію, як одне з провідних наукових осередків
півдня України кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Аналіз актуальних досліджень. Історіографію дослідження проблеми діяльності Історикофілологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (1888-1923) можна
умовно поділити на три етапи. Перший із них розпочався в 90-х роках XIX ст., коли з’являються
перші повідомлення про функціонування ІФТІНУ і тривав до 1921 р., коли внаслідок революційних
подій 1917 р. і громадянської війни відбулося встановлення радянської влади в Україні.
Початком другого етапу слід вважати 1921 р. – період закінчення громадянської війни та
остаточного встановлення радянської влади на території України, а закінченням – 1991 р., коли
відбувся розпад СРСР.
З кінця 1991 р., з утворенням незалежної України, розпочався третій етап у вивченні даного
питання. Кожний із цих періодів відрізнявся не лише рівнем доступу дослідників до архівних
матеріалів, можливостями використання цих даних у наукових працях і публікації результатів
вивчення, а й характером висвітлення подій і явищ та їх оцінки.
Мета статті визначається актуальністю обраної проблематики й полягає у дослідженні питання
історіографічного вивчення історії ІФТІНУ дорадянського періоду 1890-1921 рр.
Виклад основного матеріалу. Потрібно зазначити, що до 1921 р. історіографія діяльності
ІФТІНУ має не дослідницький, а переважно фактографічний, описовий, характер. Вона складається
з кількох статей, промов, виголошених на ювілеях ІФТІНУ, історичних записок про роботу цього
наукового об'єднання, які охоплюють окремі аспекти й періоди діяльності Товариства. Першими
узагальнюючими роботами були ювілейні матеріали ІФТІНУ та його відділів. Загальну інформацію

щодо історії ІФТІНУ містить ювілейне видання Імператорського Новоросійського університету, у
якому представлена робота дійсного члена Товариства О. І. Маркевича «Историко-филологическое
общество», що була створена на честь 25-річчя університету в Одесі в 1890 р. [23].
Значимою розвідкою за тематикою даного дослідження є історична довідка секретаря ІФТІНУ
О. В. Ристенка, що була зачитана на святкуванні 15-річчя Товариства в 1905 р. [29]. На основі
архівного матеріалу та інших джерел, автор довідки намагався висвітлити діяльність Товариства за
перші 15 років його функціонування. Широке залучення автором архівних документів та протоколів
засідань Товариства, а також матеріалів публікацій членів ІФТІНУ, у тому числі й тих, що не
збереглися до нашого часу складає особливу цінність даної довідки. О. В. Ристенко докладно
розповів про історію виникнення ІФТІНУ та його відділів, показав стислу характеристику наукової,
видавничої й громадської діяльності Товариства в цілому, а також Візантійського й Візантійськослов'янського відділення і Педагогічного відділу ІФТІНУ. Відмінною позитивною рисою довідки є
наявність алфавітних списків членів Товариства із зазначенням тем доповідей і рефератів,
прочитаних на його засіданнях в окреслений період. Разом із тим, на нашу думку, названий матеріал
має суттєві недоліки, зокрема, він має оглядовий характер, йому властиві тенденційність викладу
матеріалу та брак критичного аналізу. Основну увагу доповідач акцентував на досягненнях ІФТІНУ.
Головна ідея довідки О.В.Ристенка — показати важливе значення Товариства в науковому житті
Російської імперії.
Стислу інформацію про діяльності Товариства за 15-річний період можна знайти в ювілейній
статті «Пятнадцатилетие историко-филологического общества при Императорском Новороссийском
университете», надрукованій 1905 р. в історико-літературному журналі «Исторический вестник»
[28].
Не лише загальна діяльність ІФТІНУ, а й історія роботи окремих його відділів була предметом
дослідження науковців у кінці ХІХ – початку ХХ ст. Так, важливі відомості з історії діяльності
Педагогічного відділу ІФТІНУ були викладені в записці О.П.Фльорова «О значении
Педагогического Отдела и внутренних нормах его деятельности» [30], у якій автор розкривав
основні напрями роботи відділу, його функціональні особливості й наголошував на необхідності
створення подібних педагогічних відділів і виданні педагогічної літератури. Науковий інтерес
представляє також історична записка секретаря відділу П.О.Потапова «Историческая записка о
деятельности Педагогического Отдела за 1900-1907 г.» [27], у якій був зроблений докладний аналіз
досягнень відділу за восьмирічний період його діяльності. Це були перші спроби наукового аналізу
досвіду діяльності ІФТІНУ. На жаль, обмежений виклад інформації зазначених праць, а також
поставлена мета – показати позитивні риси діяльності цього наукового об’єднання, не дає їх авторам
можливості детального розгляду й аналізу всіх напрямів роботи Товариства та об’єктивного й
критичного аналізу діяльності ІФТІНУ.
Важливими осередками інформації щодо апробації висновків наукових досліджень, проведених
в ІФТІНУ, можна також вважати статті та публічні лекції прочитані дійсними членами ІФТІНУ
О.І.Маркевичем [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22], М.М.Ланге [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11],
В.М.Мочульським [24, 25], що були надруковані в періодичній пресі міста Одеси: газетах «Одесский
вестник» та «Одесские новости». Ці публікації можна розглядати і як джерела, оскільки вони є
важливими інформативними каналами у справі вивчення і відтворення діяльності ІФТІНУ й
виявлення особливостей наукової та просвітницької роботи цього наукового об'єднання.
Значний та корисний інформативний матеріал, у дослідженні наукової діяльності членів
Товариства, містять критико-бібліографічні нариси, присвячені окремим учасникам ІФТІНУ. До цих
робіт слід віднести працю Б.М.Ляпунова «А.А.Кочубинский и его труды по славянской филологии:
Критико-библиографический очерк» [12], невелику статтю В.Ф.Лазурського «Научная деятельность
профессора А.И.Кирпичникова» [1] та «Библиографический обзор трудов А.И.Кирпичникова»,
складений М.Г.Попруженком [26]. Автори статей повідомляють про досягнення вищезгаданих
членів Товариства у всіх сферах історичного знання та дають аналіз їх наукового доробку.
Висновки. Таким чином, вищезазначене підтверджує, що діяльність ІФТІНУ на першому етапі
історіографічної розробки проблеми, не стала предметом спеціального дослідження. У
дореволюційній історіографії нерідко присутня об’єктивно необґрунтована залежність змісту
висновків та узагальнень рецензентів від їх світосприйняття та бажання авторів показати лише
позитивні моменти роботи ІФТІНУ, що призводить до браку критичного аналізу. Однак слід віддати
належне існуючим публікаціям, які є важливим джерелом інформації з даної проблематики,
сприяють накопиченню інформаційної бази про діяльність ІФТІНУ, що значно полегшує роботу
сучасних науковців. Незважаючи на те, що ці роботи мають переважно історико-пізнавальне

значення, вони не втратили своєї актуальності й дотепер.
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