


Перший rевераJІьвий секретар і міністр 

вародвьоі освіти І. М. Стешенко. 

(з н а г о д· и І О-л і т т я з д н я й о r о с м е р т и). 

На ЗО липня u. р. припадають десяті роновини з дня смерти пер
шого rенерального Сенретаря народньої ОСЕЇТИ, а потім пе~:шоrо міні
стра народньої OCt іти УНР ІЕана МатF.ієн~ча Стешенка, що започатку
вав своєю мученицькою смертю такий же життєє::~-;й шлях дJ!Я ці.т.:ої 
низки в:щатних культурно-:~росЕ і тн іх діячів - К. Щириці, Л. Я. Доро
шенка, В. П. Науменка та бататьох инших. 

Здавалося б, шо ця скорботна дата не мусіrіа б пройти непомітною 
у нас, на Великій Ук1=аїні, а проте ми зоr·сім не знаходимо згадки щ:.о 
цю дату в історичнім калєндар і 1-:а r иnень місяць ц. р., що Е:міщено в 
ч. 6 часопису «Бюлетень ДержаЕ:ноrо В:t--даЕющт:~=а УкраїнУ.», а в той 
же час знайдемо тут згадку про смерть російського поета М.Ле~монто
ва або про день народження російського письмен~ика В. Г. Короr.енка. 

З нагоди цієї сумної дати я маю намір в коротких рисах охарактери
зувати І. М. Стешенка, як керманича на пorii народньої освіти з момен
ту революції 1917 грону на Україні, а разом з тим подати найголовніші 
ВЇДОМОС'fі З ЙОГО ЖИТТЯ. 

І. М. Стешенко народився в 1873 р. в Полтаві. Батько І. М-ча був 
з кріпаків кн. Кочубея, а мати похопила з дрібних полтавських міщан. 
Учився І. М. спочатку в Полтавський мійській школі, пе учителька від
разу помітила надзвичайні здібності хлопця, а тому порадила батькам 
продовжуеати його навчання. 3 9-ти ~:оків І. М. вчився в Полтавській 
класичній rімназі ї, і тут уже прокинувся в ньому поетичнихй хист. В 
останніх класах rімназії І. М. багато працював над самоосвітою та 
українознавстЕом. Опісr я І. М. заЕжди з Е"еликою пошаною згадуЕ·ав 
ім'я опноrо земського лікаря, який роздмухав у І. М.-чу, тодішньому 
) чнеsі 7-or класи rімназіі, любов до CEoro наропу. 

Після закінчення rімназіr (1892 р.) І .М.вступає до Киівського Уні· 
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І. м. Стешенко t 30. VII. 1918 р. 

(З фото tр~фі І А. Губчевсьмоrо в І{иІві .) 
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ве~:ситету, де в той час була sже чимала громада студентів, свідомих 
українців. І. М. ЗJ:'азу прилучається до цьоrо гуртка. 

Як rаз про цей період студентського життя І. М-ча подає цікаРі 
спогади Д. В. АнтоноЕИЧ в ч. 335 «Робітничої rазети» за 1918 р. («Сто
рінна істо~ іі УІ<Fаїнської по.ттітичної думк:v.»), які у Еитягах приводить 
О. ГеJ=майзе s книжuі «Нар:~-:си з історії ~еЕолюційноrо руху на Укrаї
ні». 

Вс.тупРеши до укrаінської студеnтськоі громади, І. М. спочатку 
захопиr·ся Д}аrоманіr·сьнУм р.:1дикатізмом, аз:е Е· недоЕзі І. М., а rг.зом 
з ним і майже Еесь rурток, що стоя"ІЗ під його кермою, зробили крок f іц 
Д --агоманоЕ:а до Маркса. Однак тоЕ·ариші І. М-ча , як пише в сЕ:оїх 
споrгдах Д. В. Антоно:н1ч, - оцин за одним пе~;ейшли до російсью~х 
марксіr-ських коJ!, так що І. М. зоста.Е·ся, г.орівнюючи, одиноким. «Од:vн 
був чоJЮЕ·ік, що так само пе~ежп еr·олюцію r ід ДрагоманоFа до МарУ..
са, і uей чотоr ік в ту тяжку хР~т.:uну подав міцну nі;пдеr жку Стеше1-:
ко1:·і: це була Леся Україн.н.а. Не дійшовши до москоЕ.сьноr:о табору, 
Бони заложию1 у КиїЕ"і самостійну укг.аїнську соuіял-nемократУ.чну 
rpyny». 

До цієї соціял-демократичної rpynи належали крім І. М-ча з 
Л. Українкою М. КоцюбинськУй, М. КрУF.Чнюк, Б. Ратнер, КаЕ:ун, 
Тучаr:ськУй, О. Комар, О. ТуУЕуб і ин. 

Поруч з Т!артійною роботою І. М. nю~ьно займається наукою, особ
ЛУЕО слов 'яг.озг.аЕСТЕОМ, - зок~ема укrаУнознаЕСТЕОМ. Тоді ж І. М. 
Е!)rото:є-:vв конкурсну npauю на тему «Станко Вrаз-ь, его поззія и ЗР.2.
ченіе В'Ь ~сторіи на.ціонаrьг.аrо и гитеrатурнаrо Еозрожденія юrо-sг.
ладнЬІх-ь слаьян-с», за яку оr.еrж~.в .rише срібну медаr.ь, бо J::ецензент 
цієї ПFаці r·ідомий україножер nроф. Ф.r.орінськУй знайшов у ній «се
парату:ст.У.чні терденці І». 

З пе~еїздом до Киї: а І. М. стг.є бг~зькою людиною в гурті ук1=аїн
сьної інте." j rе~ці ї старшої reнeraui ї - Лхсенків, Старицьких, Косачіf·, 
О. Конхського та .чн., а в той же час заFязує найтісніші зрязки з свідо
МОІ:QЮ українською МОР.одіжжю - Старицькими, Л. Ук~аїнкою, Є. 
Тимченком, В. С2.мійленком, М. СгаЕінським і ин. на rрунті пе1=екладу 
на ук~аїнську мову піnших ТЕОІ= ів ІсесЕ ітньої r.ітеr:атури. НасJ..ідком 
nraцi І. М-ча в цьому гуртку ЯЕJ!Яється nеренrад «Ортеанської ДіРИ» 
Шілеrа. За допомогою О. Кою~сьного І. М. , ще будучи студентом, міс
тить· ~Еої nоетУ.чні тРори за nсеr·донімом «Ів. Се:rдешнУй» в rапщьких 
часоrіисях «Зоря», <(ДзЕ·іною> і ин. 

Після закіhчення К:~-:їr·ськоrо Уніr·еJ:СУ:тєту (в 1896 р.) І. М. r:очав 
учУ.те.rюЕати ь жіночій ФуІ-'дую!єєr ській rімr.азії, are в скоr.ому часі 
поrеr.:ося йому поднмнути учитегюFання, бо був зае~.J:ештоЕ·ан:vй,nісr:я 
трусу, лід час якоrо по.r.іція зт.оЕ·J.ча йоrо 1-!а гаr ячому Ечинкоr і, а 
саме- на пе~еn.v.сці якоІсь статті дrя галиuьксго часоnУ.су. І. М. щ: ОСУ.
пів тоді ув'язющі п'ятьмісяців,аnотімбуq засурженF.йв адмініс.ТJ:'ат~в
ному порядку на РИСИЛКУ з КиїЕа Р.З три роки. Вже на ч::етійдень nic.rя 
Пfходу з в~язющі І. М. бере шг.юб з донькою М. СтарУ.цькоrо - Окса
ною МихайліFною. СІ·сє засг.ання І. М. nроЕ·ів недаJ!еко Е:ід І<иіЕг.
сnочатку на xy-ropi М. К. Садо:Е·ськоrо та М. К. Sа!Іьковецької, а потім 



в Броварах - в сад~:бі І. І<вятковськоrо, чr:ена «Ста~: ої Г1= омади)). 
Цей час І. М. присвятив студіюЕ:анню чужих мов та nідrотоЕ·ці до маrі
странтського іспиту. Тоді ж І. М. ЕJ-4дав збірник сЕоїх Еі~шів «Хуторні 
сонети» (1898 р. ), а також видрукуЕ·ав широку роз~·ідку ПJ:О І. Котля
ревського - «Поззія И. П. Котля~:еr:сьУ.аrо» (1<. 1898 р .), за яку дістав 
нагороду від Петербургської Академії Наук. Цікаво, що й в той час 
І. М. не покинув працювати в нелеrальній соціял-демократУ.чнійrрупі, 
яка саме тоді випустила ІlЬі rектоr~:аф:tічні б~:ошюри - «Проr1=ам;а 
rрупи» і «Про соціял-демократ.ичну роботу cepen українського селян
ства». 

Відб)'Е·ши адміністFати1:·ну ка~у, І. М. в 1900 р. по:е,ертається до 
К-ч1'ва однак не на учительську посаду, бо уч.ителю:r·ання було йому 
адміністраційною владою заборонено. Ради шматка хліба І. М. змуш~
ний був поступити на службу до Управління Піr:денно-Західніх заліз
ниць, а потім стати особистим секретарем Голови Київської Мійськоі 
Управи. 

Тоді ж І. М. втсупає до Товариства «Стара ГJ:омада>). Є. Х. Чик~
ленко в своїх «Спогадах» назиЕає І. М-ча У.аймог.о.t:шУм чле:г:см «Староі 
Громади». В цей період - до реЕ·олюцїі 1905 ~:оку - І. М. бере участь 
в багатьох галицьких часописах і часопису «КіеЕ·ская Старина». Так, 
за цей час І. М. вмістив, між иншим, поЕість «На заводі>) в «Літер.-Нау
ковому Вістнику» та драму «Мазепа» в <'ПраЕді», за яку дістав премію. 
Коли з рево~юцією1905 року з'явилася можлr.вість ЕУдаЕати укJ:аїн
ські часописи на В. Україні, І. М. з гуртком тоЕаришів - Л. Україн· 
кою, Л. Старицькою, В. Самійленком, М. Сг.а:вінським і ин. видав 
гумористичний часопис «Шершень», а потім після заборони його« rедзь». 

Однак скоро наступила в Росії реакція, і І. М-чу знов доводиться 
залишитися без посади. За допомогою Є. Т1=еrубо:е-а, тоЕ·арища І. М-ча 
ло «Старій Громаді)), І. М. знайшов дорогу до Кулябка, тодішнього 
начзльника Київської Охранки, який дав слово І. М-чу влаш'І')'Еати його 
на учитепьсьній посаді. І дійсно І. М. одержує учительську посаду на 
провінції, а вже через рін в 1907 році знов nо:сертається до :Київа на 
посаду учителя 1-or комерційної школи. Як відомо, комерційні школи 
належали за царських часів до міністерстЕ·а фінансів, яке більш 'Толе
рантно ставилося до політично небг.аrонадійних осіб, ніж міністе~:стЕо 
освіти. 

В скорому часі І. М. стає настільки відом:~1м педаrоrом, що йоrо 
запрошують в ріжні школи, - навіть високі. Так І. М. стає лектором 
у Фребелівському Інституту, на Вищих Жіночих Курсах при rімназіі 
А. Жекуліної, в музично-драматичній школі М. В. Лисенка, де І .М. 
лерший став викладати історію драми украtнською мовою. Крім того, 
І. М. часто виступав з публічними лекціями, як в Київі, так і на ·про
вінції. Особливо слід згадати про ті лекціУ, які читав І. М. пеJ:ед ьиста:
вами в Кчївському театрі СоловцоЕ·а, що потім було ВУ.дано окремою 
книжкою. Не один раз виступав І. М. з лекціями й на учитеJТ.ьських 
курсах. 

}{оли в Київі утворилося Українське НаукоЕе То:є-ар~ство (в І 908р. ), 
І. М. стає спочатку секретарем, а потім тоЕарУ.шем ror.oEи 11 заступни-
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ком голови цього ТоваристЕ·а. По-за партійною, громадською йпедаrо
rячною працею І. М. знаходить час для науково-літературної праці, 
вміщуючи низку статей в «Записках Наукового Т-ва ім. Шевченка у 
Львові» (наnр. «Олекса Стороженко)),Т. 43, «3 ювілейної літератури про 
Гоголя», т. 57-58, «Життя і твори Т. Шевченка», т. 119-120, статrя, на 
жаль, залишилася незакінченою), в «Записках Укр. Наукового Т-ва 
в Киїс.і)) (напр., «Украінські шестидесятники», т. 2., «В . Антонович, 
як суспільний діяч», т. З., «Енеїда Котляревського і Котельницького в 
порівнянні з иншими текстами)), т. 9., «Новий тsір Я. Кухаренка, -:
«Харько, запорозький кошовий)), т. 12), 'В «Літературно-Науковому Віст
нику» (напр., «Поетична творість Л. Українки», 1913, кн. Х. «М. Ста
рицький, як поет», 1914, нн. IV., «Панас Мирний», 1914 кн. VII. 
«Поет вищоі краси М. М. Коцюбинський», 1918, кн. IV-VI) та в бага
тьох инших часописах, як «Сьітт.о», <(ДзЕ·ін)), «Сяйво>), що виходило за 
його редакцією, «Робітнича rазета», і т. д. Багато з тоrо, що написав 
І. М., яе втратило своrо значіння й по цей день, а тому слід побажати 
nовноrо успіху праці над складанням бібліdrрафіі творів І. М-ча, 
яку переводить йоrо товариш ще з часів існУЕ·ання соціял-демократичноr 
rрули О. О. Тулуб. 

Не можна не згадати також про те, що в 1908 р. І. М. є·ідновив у 
Київі цікаву старовину-«Вертеп», який і Еиставив Еін де-кільки разів 
у Київі та в Черніго~:~і. 

З вибухом революції 1917 р. І. М. закладає разом з товаришами, 
т. зв. «Товариство шкільної осьіти», на чоrіі якого й стає. Це т-во до 
заснованFЯ rенерального Секретаріяту нар. освіти виконувало серед 
українського народу функції центрального державного апарату, -
дбало про засновання рідної школи, про підrотову украУнськоrо 
учительства, про :встановлення пеьної термінолоrі і та певноЦrо право
пису, про виrотоЕлення українських підручників і т. д. Зрозуміло, 
що, коли з проголошенням І-го Універсалу Центра1іьноі Ради 10. VI. 
1917 р., ут.ворИЕСЯ rенеральний Сенретарія нар. освіти, керовником 
його стає І. М. , який покликав до праці в сьоєму секретаріяті тих осіб, 
що разом з ним вже раніш розробили nе:вний план шкільного устрою й 
шкільної системи на В. Украіні, та виявили надзвичайну енерrію що· 
до переведення в життя цього плану. 

Перед rенеральним Секретаріятом нар. освіти стояло найголовніше 
завдання створити рідну школу на всіх П ступінях та взагалі поставити 
освіту на національному rрунті. Слід пригадати, серед яких тяжних 
обставин приходилося працювати І. М-чу в перший період існування 
Генерального Секретаріяту до проголошення самостійности Украіни 
4-им Універсалом Центральної Ради 22 січня 1918 р., щоб належно оці
нити ідейну відданність І. М-ча служенню рідному краю та його наро
дові. Пригадаймо, що rенеральний СеJ<ретарь УБЄСЬ той час зустрічав 
з боку Росі:йськоrоТимчасовоrо Уряду обмеження своїх прав, нерідко 
повну іrнорацію, так що влада Секретаріяту.._ набірала по суті більше 
морального, ніж юридичного характеру. А таке ставлення Рос. Тимч. 
Уряду до Генерального Секретаріяту використовували, розуміється, 
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не тільки вороги украінськоrо націонаr;ьного руху, ап.е й ті r.омірковані 
українці, які гостро виступали проти широкої українізації школи. 

Коли повстало :в rенера1!ьнім Секретаріяті нар. осЕ·іти питання про 
усунення з КиївськоУ Шкільної округи помішника попечителя та двох 
окружних інспекторів, що :вороже ставилися до української справи, 
то тодішній попечитель КиїЕської Шк. Округи В. П. Науменко piI..Iifie 
спротивився цьому рішенню (ен. Секретаріята і подався на демісію. 
Услід за тим почалася шалена боротьба всіх ворогів українського 
національного руху проти І. М-ча, як rенерального Секретаря нар. 
освіти. Так, Киієський Мійський П~:офесійний Учитеr;ьськ~й Союз, 
що складався виключно з росіян, оголосив під бойкотом місця звільне
них трьох урядовців Шк. Округи, а об'єднані російські громадські 
ор rанізаuії на своїх зборах :винесли резолюцію з домаганням усунення 
І. М-ча з посади rенер. Секретаря нар. освіти, бо дальнішеnеребування 
його на цій посаді, як зазначено в резолюції, «клонится К'Ь явной гибе
ли народнаго просвtщенія В'Ь свободной Украйнt». 

Відстоюючи інтереси рідної школи для українського народу, І. М. 
зовсім не йщов на загибель школи инших на~;одів Ук~аїни, бо Цент
ральна Рада та Генеральний Секретаріятнар.освітиувесьчас стояли на 
сторожі забезпечення прав національних меншостей на Украіні. 
Досить вказати на те, що rенер. Секретаріят нар. освіти передав керу
вання освітньою справою кожної національної меншости національним 
радам освіти і лише для збереження єдности в освітніх слраЕах перебрав 
на себе встановлення загальнообов'язкових норм та координацію діяль
ности національних рад освіти. 

Цілком зрозуміло, що більш за все прикладав свою енерrію І. М. 
на задоволення духових потреб украrнського народу, які цілковито нех~ 
тувалися чужою владою на протязі усього«nропащого часу». Тут стояло 
перед І. М-чем необмежене поле діяльности. І от І. М., як rенер. Сек
ретарь, а потім міністр нар. освіти, віпкриЕає унраінські вищі початко
ві школи, українські rімназіі, перший Украінський Народній Універ
ситет, Педаrоrичну Академію, Академію Мистецтва та Державний 
Народній Театр, скликає з'їзд учителів, представників земств і міст 
і на цих з'їздах спільними силами розроблює план управління й діяль· 
ности в галузі народньоїосвіти{..орrанізуєріжні курси для учителів і 
культурно-просвітніх діячів і т! д. 

Дерусифікація шкіл на Украіні та уведення в nporpaм усіх шкіл 
української мови й предметів украінознавства стають черговим зав
данням rенер. Секретаріяту нар. освіти. в спеціяльній брошюрі, що 
видав rенер. Секретаріят нар. освіти - «Поміч учителю в справі 
національного виховання учнів•, між иншим, говориться: «Одним з 
головних завдань мусить бути вихоРання дітей в повазі до нового ладу 
на Украіні, до нашого відродженого краю». Однан, вороги українського 
національного руху, серед яких були й наші землячки, й слухати не 
хотіли прот. зв. українізацію школи. Будучи з своєї природи дуже ла
гідної вдачи, І. М. завЖди ухивлявся від рішучих засобів боротьби 
з цими ворогами Української Держав.и (досить пригадати історію 
боротьби rенер. Секретар і яту нар. освіти з директором б. І-ої КиУвськоt 
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rімназії О. Стороженком на rрунті звільнення помешкання цієt 
rімназії для потреб rен. Секретаріяту). І все-ж таки,здається1 ні один з 
rенеральних Секретарів, а потім міністрів, не придбав собі стільки 
ворогів серед російського громадянстЕ·а й «малоросів)), як І. М., крім, 
розумі ється, С. В. Петлюри. Коли з уряду УНР вийшли соці ял-демокра
ти, то І. М. залишає посаду міністра нар. освіти, але не покидає цього 
мініСТЄJ:СТВа, займаючи в ньому посаду rенерального Комісара нар. 
освіти. Не відійшов І. М. 'FЗід праці в тому ж міністерстві й тоді, коли 
стався rетьмансь:кий переворот і до керуЕ·ання цим міністерством прий
шов М. П. Василенко, хоча й щирий українець, але занадто уступливий 
перец наступом російського громадянства та учительстеа на українську 
ш:колу й кут,ьтуру. 

На своУй ноЕій посаді І.М-чузачасів гетьманату більш за все до:во· 
дилося присвячу-Еати уЕаrи справі тих утисків проти українського учи
тельства, я:кі терпіло воно від карних експедицій німецьких загонів та 
гетьмансь:ких старост на місцях. 

Не один раз мені самому довелося бути свіцком тих тяжких пере
живань, які охоплювали І. М-ча, коли його інтер:єенція в цій справі 
перед М. П. Василенком залишалася без наслідків. Чим далі, Е:се часті
ше припадало на долю І. М-ча Еести неприємні розмови все в тій же 
справі з міністром освіти М. П. Василенком. Саме тоді М. П. Василен
ко рішив зоЕсім лі:нвідуr·ати інститут rуберніяльних і повітових комі
сарів нар. освіти, а І='азом з тим і посаду rен. Комісара освіти та збуду• 
вати улраЕ-ління народньою ос:еітою на Україні на основі Fес.тавраціі 
попечителів шкільної округи лід назою упраеляючих шкільними спра
вами в кожній rубернії. 

Щоб не залишити І. М-ча без праці, М. П. Василенко запропону
вав І. М-чу відпустку для підготови до професорської діяльности по 
катедрі українського nисьменстFа, яку мав зайняти І .М. вКам'янецько· 
му УніЕерситеті. 

29 липня 1918р., І. М. виїхав з своїм сином з Киїs-а до себе на село 
- в Чернечний Яр на Полтавщині. В ніч на ЗО липня І. М. впа'8 від 
кулі невідомого зr.очинця на вулиці в Полтаві саме тоді, коли йшов з 
двірця у місто. Обставини траrичноі смерти І. М-ча дають підставу пу
мати, що це було не звичайне бандитство, а чиясь рука кер}'Еаr.а цим 
душогубством. Урочист1-1й похорон І. М-ча в І<иїві 4 серпня 1918 р. 
на деJ:' жавний кошт навіч виявив, з якою пошаною ставилося украІнське 
громадянство до І. М. Стешенка, нашого першого rенеральноrо Секре
таря й Міністра нар. освіти. 

Не буду зупинятися тут на характеристиці І. М-ча1як партійного 
й громадського діяча, як поета й ученого, - скажу лише де-kільки 
слів про І. ·М-ча1 як людину взагалі. 

І. М., сам зазнавши багато лиха вже з nитячих ро:ків та здобувши 
власними силами вищу освіту, завжди піклувався як не про того, то про 
иншоrо юнака-селянина чи робітника та допомагав йому вийти в люде. 
І. М. дуже сердечно стави:є·ся до шкільної молоді і вона віддячувала 
йому теж щирою любов'ю та глибокою пошаною: І є. Х. Чикален
ко, який в с:~:оїх «Спогадах)> пає, на мій погляд, не зовсім безсторонню 
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характеристику І. М-ча, все-ж не проминув вказати на те, що І. М, 
<(Uійсно захоплював сво Уми промо-еами авдиторію молодіжі, серед якоІ 
він був дуже популярний», та що <tl. М. був людина незлобива і благо
душна». 

Тим більше стає невимовно болюче, що доля судила тій людині, 
що за своє життя нікому не заподіяла зла, вмерти від людськоі руки. 
Але непомильно можна сказати, що виконавець цього злочину «Не ві
дав, що творив», бо підняв свою руку на людину надзвичайно ніжно1 
любови та ласки до всіх покриРджених та зневажених. Тому І. М.так 
любив Україну, що бачив у ній покриFджену рідну країну, тому еін 
1'ак - зо всім запалом і любов'ю - віддався праці для українського 
народу, що хотів вивести його на широкий, ясний шляхкращої будучи
ни. І цю свою віру І. М. висловив в гімні, який з захопленням співали 
товпи народу на українських маніфестаціях: -

«Гей, не дивуйте, добриї люде, 
Що на Вкраїні повстало, 
Вільно зітхнули змучені груди, 
Сонечко правди засяло ... » 

Історія відродження Украінивіпведе на своїх сторінках належне 
місце імені І. М. Стешенка, як одного з каменярів нашоі славноУ не
давньої минувшини. 

Ст. СІропоп:ко. 
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