
Бібліографічний огляд 

«Із творчої спадщини Івана Огієнка» 

Сучасники називали його людиною енциклопедичних знань, праці й 

обов’язку. І це не випадково. Адже свій природжений хист ученого, педагога, 

державного, громадського, церковного і культурного діяча він однаковою 

мірою успішно застосовував і як мовознавець та літературознавець, і як 

редактор та видавець, і як перекладач та поет, і як ректор та міністр, і як 

православний митрополит та історик української церкви. Важко сказати, в якій 

із названих сфер діяльності І. Огіенко залишив найпомітніший слід. Одне 

беззаперечне: він чесно і сповна служив українській справі, до останніх днів 

свого довгого й важкого життя не полишав сподвижницької діяльності на ниві 

відродження нації, в захисті, а згодом в утвердженні та розвої рідної мови, 

культури в цілому. Переконує в цьому хоча б той факт, що бібліографія 

наукових, публіцистичних та художніх праць ученого, за неповними даними, 

складає понад тисячу одиниць. 

На жаль, переважна більшість творів І. Огієнка і сьогодні є недоступною 

для українського читача: знаходяться вони за кордоном, а та незначна їх 

кількість, що видавалася в 20-х роках у нас, – ще донедавна перебувала в 

спецсховищах як заборонена. Заборонене було й саме ім’я Огієнка. Зрозуміло 

відтак, чому про цього вченого із світовим ім’ям на його Батьківщині не 

вийшло не лише жодної поважної монографії, а й бодай кількох правдивих 

рядків у енциклопедичних та довідкових виданнях. Були, щоправда, на кшталт 

таких: «націоналістичний збрід», «запроданець-іуда в рясі митрополита» 

тощо. 

Це – один із типових прикладів до гіркоти несправедливого присуду 

многотрудному життю вченого, який винесла свого часу офіційна українська 

наука. 

Народився Іван Іванович Огієнко (Митрополит Іларіон) 15(2) січня 1882 

року в містечку Брусилові Радомиського повіту Київської губернії (тепер 

Житомирської області) у бідній селянській родині Івана та Єфросинії Огієнків. 

Батько походив з давнього козацького роду, коріння якого сягають 

Полтавщини, його предок козак Максим Огієнко в часи Коліївщини став 

одним з організаторів відомого в історії Кліщинського повстання (неподалік 

Лубен). Згодом Огієнки переселилися на Київщину.  

У Івана змалку проявився потяг до знань, і мати робила все, що могла, 

аби син вчився. У 1896 році, закінчивши початкову чотирирічну школу, він 

пішки йде до Києва (75 верст) з наміром вступити до військово-фельдшерської 



школи. Вибір зумовлений тим, що навчання в такій школі було безкоштовним, 

хоча засади одержання освіти й професії не зовсім задовольняли майбутнього 

вченого. Адже по завершенні чотирирічного курсу йому належало обов’язково 

відпрацювати в лікарні протягом шести років. 

Новий, київський, період свого життя Іван розпочав з інтенсивної 

самоосвіти. Він читає багато книжок з історичної, літературознавчої тематики, 

пробує сам писати вірші. Деякі з них були вміщені в рукописному місячнику 

«Моя библиотека», який редагував разом зі своїм товаришем по навчанню Ю. 

Придворовим (пізніше – російським поетом Д. Бєдним). За зароблені ще під 

час наймитування в селі кошти юнак передплачує часопис «Сельский 

вестник», що виходив у Петербурзі і в якому 1897 року з’явилася стаття «Как 

живут селяне». Її автор – 15-літній учень Київської військово-фельдшерської 

школи Іван Огієнко. То була перша друкована праця майбутнього вченого-

українознавця – перше його правдиве і зболене слово про несправедливо 

тяжку. Така активність студента-філолога в позалекційний час не могла не 

бути поміченою адміністрацією університету. Незважаючи на те, що він з 

відзнакою закінчує 1909 року повний курс і одержує рекомендацію факультету 

щодо залишення його на кафедрі та призначення професорської стипендії, 

ректорат відповідає на це відмовою. Підозри в «сепаратизмі» та в «непомірній 

любові до української мови» зробили свою справу. І. Огієнко, аби прогодувати 

сім’ю (1907 року він одружується з учителькою з Брусилова Домінікою 

Литвинчук), влаштовується вчителем у Київській середній комерційній школі 

й водночас стає слухачем Вищих педагогічних курсів, які й закінчує у 1912 

році. Він не полишає думки повернутися в університет і грунтовно зайнятися 

науковою та викладацькою справою. Мрія ця здійснилася в 1911 році, коли 

завдяки клопотанню впливових професорів університету перед Міністерством 

освіти кандидатуру І. Огієнка затверджують при кафедрі російської мови та 

літератури, а 1915 року, після складання магістерських іспитів, йому 

присвоюють звання приват-доцента цієї кафедри. Нова сторінка наукової й 

громадської діяльності починається для І. Огієнка у 1917 році, коли в 

результаті розвалу «тюрми народів» – Російської імперії – український народ 

одержав можливість створити свою незалежну державу. З утворенням 

Центральної Ради, а згодом і Української Народної Республіки, на порядок 

денний постала гостра потреба активного впровадження української мови в 

державні інституції, навчальні заклади, у виданні для різних верств населення 

україномовних підручників, посібників, в унормуванні самої мови. За цю 

відповідальну справу серед перших береться, вже як професор новоствореної 

кафедри української мови і літератури Київського університету, І. Огієнко. 

Незважаючи на економічну розруху, політичну нестабільність, у Києві одна за 



одною виходять великими тиражами навчальні книги, автором яких був І. 

Огієнко: «Вчімося рідної мови», «Рідна мова в українській школі», «Краткий 

курс украинского языка», «Рідне писання», «Українська граматика» та інші. 

Ставши членом ради новоутвореного Міністерства освіти, Огієнко 

виступає з ініціативою про заснування Українського народного університету, 

який згодом перетворюється в Український державний університет. Тут, 

зокрема, він розробляє і читає для студентів новий курс лекцій «Українська 

культура», який було оперативно видано окремою книжкою для широкого 

читацького загалу в 1918 році, а незабаром побачило світ і скорочене видання 

цієї книжки на 64 сторінки, призначене спеціально для війська. Великим і 

щирим було прагнення автора розповісти в доступній формі мільйонам своїх 

співвітчизників про те, як український народ утворив багату і своєрідну 

культуру, свою мову, право   на   яку   він виборював віками. 

Огієнко очолює правописну комісію Міністерства освіти, члени якої (а 

входили туди, зокрема, академік А. Кримський, професор Є. Тимченко) 

підготували «Проект правопису української мови», який невдовзі затвердила 

Всеукраїнська Академія наук і на основі якого були розроблені основні 

правила українського правопису для застосування в школах держави (січень, 

1919 рік). 

1918 року Директорія УНР призначає професора Огієнка міністром освіти, 

а згодом – міністром ісповідань. Незадовго до цього в Кам’янці-Подільському 

відкривається Державний Український університет, і вчений їде до міста над 

Смотричем очолити роботу з організації цього закладу, ставши, по суті, його 

першим ректором.  

Новий ректор нового вузу встиг провести лише два набори студентів, 

розгорнути наукову та видавничу діяльність. Під натиском більшовицьких 

військ чергова хвиля визвольних змагань українського народу відкочувалася 

все далі до західних кордонів. Кам’янець-Подільський, як тимчасовий «центр» 

Української Народної Республіки, змушений був залишити у листопаді 1919 

року весь склад уряду УНР, окрім міністра І. Огієнка. За спеціальним 

рішенням він продовжував перебувати тут як Головноуповноважений Уряду 

на час облаштування українських державних інституцій за кордоном.  

З 1920 по 1924 рік І. Огієнко проживає із сім’єю у   Винниках   неподалік 

Львова, що належав тоді до Польщі. То був чи не найтяжчий, 

найдраматичніший період життя вченого. Поселившись після виснажливих 

переїздів у чужих людей, не знаходячи практично ніяких засобів заробітку, 

сім’я довго переживала матеріальну скруту. Але і в цій, здавалося, безвиході 

Огієнко не припиняє наукової роботи. Найбільше його непокоїть доля 

полишених в Україні рукописів, архівів. 8 січня 1926 року вже зі Львова він 



відважується написати листа до тодішнього секретаря Академії наук 

радянської України А. Кримського.  

Звертався І. Огієнко до найвищої інституції офіційної української науки 

після того ще двічі – у січні і в квітні 1927 року. Але відповідь з Києва так і не 

надійшла. Та й не могла надійти. А. Кримський мовчав не випадково. Уже тоді, 

з середини двадцятих років, в Україні все сильніше розкручувався маховик 

сталінських репресій. Вже тоді активізувалася кампанія шельмування помітної 

постаті в українській науці та в громадсько-політичній думці – віце-

президента Всеукраїнської Академії наук (ВУАН) академіка Сергія Єфремова. 

Вже тоді в беріївських кабінетах ДПУ поспіхом, дико і цинічно фабрикувалася 

справа «Спілки визволення України», де Сергію Єфремову авторами 250-ти 

слідчих томів була відведена роль керівника СВУ.  

Не знаходячи виходу із скрутного матеріального становища (на руках 

його і дружини було вже троє дітей), він все ж пристає на пропозицію 

Варшавського університету і підписує контракт по вільному найму на один 

рік, не приймаючи, однак, польського громадянства. Завдяки великій ерудиції, 

вмінню жваво й цікаво викладати матеріал український професор швидко 

здобув авторитет у новому навчальному закладі і незабаром став заступником 

декана богословського відділу. Особливою повагою він користувався серед 

українського студентства, про що свідчить обрання його почесним головою й 

опікуном Української студентської громади, а згодом і головою Допомогового 

комітету студентів у Варшаві. Та через кілька років, у 1932-му, з посиленням 

у Польщі антиукраїнської політики, уряд цієї країни дає вказівку адміністрації 

університету звільнити з професорської посади І. Огієнка без попередження.  

Втративши кафедру і сталий заробіток, професор Огієнко не зміг 

позбутися бажання й потреби в наукових дослідженнях, і саме в галузі 

україністики. 1933 року він заснував у Варшаві науково-популярний місячник 

«Рідна мова», а з 1935 року – журнал «Наша культура». Одночасно береться, 

здавалося б, за непосильний труд – переклад на українську мову Біблії, пише 

цілу низку задуманих ще в Україні наукових досліджень. Чехословацький 

університет у місті Брно, пошановуючи великий внесок ученого в дослідження 

слов’янської культури, а також високо поціновуючи монументальну працю 

«Українська літературна мова XVI-го ст. і Крехівський «Апостол» 1560 р.», 

присуджує у 1931 році йому ступінь доктора філософії. 

З початком другої світової війни подальша життєва доля для Огієнка 

складається несподівано. Керівництво Української Автокефальної 

православної церкви, турбуючись про достойну заміну досвідчених, сильних 

духом і знаннями проповідників для численної української пастви, розкиданої 

за останні десятиліття дорогами Європи і Америки, зупиняє свій вибір на 



докторові Огієнку і рекомендує його кандидатом в єпископи. Це відбулося 

1940 року на соборі православних єпископів у Польщі.  

Діяльність І. Огієнка як православного митрополита та історика 

української церкви – тема окремої розмови. Варто лише зазначити, що, 

перебуваючи на цьому важкому й відповідальному посту, він ні на мить не 

переставав дбати про розвиток української мови й культури на далекому 

континенті, писати українознавчі праці (а їх за 25 років життя на канадській 

землі було написано понад п’ятдесят) і видавати все це для українського 

читача. Назвемо лише деякі з канадських видань, яких так бракує сьогодні в 

Україні: «Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови», «Нариси з 

історії української мови», «Навчаймо дітей своїх української мови», «Книга 

нашого буття на чужині», «Наука про рідномовні обов’язки», «Релігійність Т. 

Шевченка», художні твори у кількох томах. В Канаді написав Огієнко і цілу 

низку досліджень, присвячених історії української церкви. Серед них – 

«Українська церква за часів руїни (1657 – 1687)», «Українська патрологія: 

підручник для духовенства і українських родин». А ще раніше, у Празі, 1942 

року, вийшла друком найважливіша його праця з цієї тематики – «Українська 

церква» (у двох томах). 

Помер І. Огієнко 29 березня 1972 року у Вінніпезі, де і похований. Світлий 

приклад многотрудного життєвого шляху, залишені ним в сотнях книг 

полум’яні рядки сколихнули за рубежем не лише все свідоме українство.  

І. Огієнко залишив не лише велику наукову, а й художню спадщину. Не 

досліджений цей пласт творчості й літературознавцями. А він, безперечно, 

цікавий, самобутній і різнобічний. Переважна більшість художніх творів 

побачила світ у 50 — 60-ті роки у видавництві «Наша культура». У нас в 

Україні, зрозуміло, нічого з цього, навіть у періодичних літературних 

журналах, не друкувалося. І це маємо зробити тепер, бо художня творчість 

ученого важлива для нас як з точки зору повноти осмислення багатогранного, 

непересічного Огієнкового таланту, так і з пізнавального боку. 

Художні твори, як правило, присвячені тій чи іншій маловідомій або 

спотвореній у нас на догоду ідеологічним постулатам сторінці боротьби 

українського народу за своє національне визволення. Таким є, зокрема, цикл 

драматичних поем «Вікові наші рани» (Вінніпег, 1960) та історична епопея у 

двох частинах «Наш бій за державність» (Вінніпег, 1961). У творах, що 

входять до цих збірок, діють як вигадані герої, так і відомі історичні постаті, 

такі як Кирило та Олексій Розумовські («Останній лицар»), гетьман Петро 

Сагайдачний, Мелетій Смотрицький, Памво Беринда («Воскресення 

України»), Дмитро Туптало («На чужині»). Тривогою за долю України, 

високими патріотичними почуттями героїв, їхньою готовністю йти на 



самопожертву заради здобуття свободи й незалежності рідної землі пройняті 

як ці, так й інші твори історичної тематики. Виділяються в цьому ряду поеми 

«Туми» (про українців-зрадників, хто служить чужинцям, руйнуючи свою 

державу); «Недоспівана пісня» (про незвершені задуми Богдана 

Хмельницького); «За Україну» (про тих українців, хто за розчарування у 

більшовицьких ідеалах мусив терпіти нелюдські знущання в одному з 

колимських таборів). 

Предметом спеціального дослідження мали б стати поетичні твори 

філософської, релігійної тематики, написані за всіма правилами класичного 

віршування. Найцікавішою з цього розділу, на наш погляд, є філософська 

тетралогія «Житейське море». Сюди входять містерії «Народження людини», 

«До щастя», «Любов» та «Остання хвилина», героями яких є Дух добра і Дух 

руїни, Душа, Здоров’я, Молодість, Мати, Надія, Праця, Дияволи, Смерть тощо. 

Ці твори сповнені глибоких роздумів про сенс людського буття, про 

призначення людини на землі, про вибір справжніх і фальшивих духовних та 

моральних цінностей, який завжди стоїть перед нами. 

Досконало володіючи багатьма мовами, зокрема грецькою, латинською, 

церковнослов’янською, староєврейською, польською, німецькою, 

англійською, професор Огієнко не лише дослідив десятки, сотні написаних 

цими мовами різноманітних рукописних і друкованих книг, ввівши їх до 

наукового обігу, а й багато з них переклав на українську мову. 
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