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Анотація. Діяльність Івана шишманова – яскрава сто-
рінка в історії болгарсько-українських взаємозв’язків кін-
ця XIX – першої чверті ХХ ст., оскільки він один із перших 
болгарських учених почав вивчати українське художнє 
слово в Болгарії у добу її національного відродження.

Завдяки його зусиллям у Болгарії помітно зросла заці-
кавленість українською літературою. У статті акцентовано 
увагу на українознавчих роботах І. шишманова, якими він 
знайомив болгарську громадськість із творчою діяльніс-
тю українських письменників та дослідників, які вивчали 
життя болгар і вплинули на розвиток болгарської літерату-
ри, культури та науки. 

визначне місце в україністичному доробку І. шишма-
нова займало дослідження творчості т. шевченка та з’ясу-
вання питання особливостей її рецепції в Болгарії. Причи-
ну популярності творів т. шевченка в Україні та Болгарії 
вчений пояснював силою духу поета, що страждав за долю 
свого та інших поневолених народів. Учений акцентував 
на схожості історичної долі болгарського й українського 
народів та звернув увагу на особливий вплив творчості 
шевченка на болгарських письменників П.Р. славейко-
ва, І. вазова та Л. каравелова. У розвідках, присвячених 
кобзареві, І. шишманов продемонстрував достатню обі-
знаність з історією і культурою України та вийшов на 
проблему продуктивності зіставного аналізу літератур 
споріднених народів. Ці праці стали значним здобутком 
тогочасного болгарського літературознавства.

У статті також розкрито співпрацю І. шишманова 
з м. Драгомановим, A. вовком, І. Франком та Я. Головаць-
ким. І. шишманов високо оцінив діяльність українських 
учених та посприяв у виданні їхніх творів на сторінках 
болгарського часопису «сборник за народни умотворения, 
наука и книжнина», редактором якого він був.

Дослідивши українознавчі праці І. шишманова 
та співпрацю з діячами української науки, можна конста-
тувати, що його діяльність сприяла розвитку болгарсько-у-
країнських взаємин.

Ключові слова: І. шишманов, м. Драгоманов, 
Ф. вовк, І. Франко, Я. Головацький, т. шевченко, болгар-
сько-українські взаємини.

Постановка проблеми. наприкінці ХІХ – у першій чверті 
ХХ ст. активізувалися болгарсько-українські літературні та куль-
турні взаємини. важливе місце у цьому процесі посів болгар-
ський учений-фольклорист, етнограф, історик літератури, освіт-
ній та громадсько-політичний діяч – Іван шишманов (1862–1928). 
Дослідження І. шишманова, присвячені українській культурі, роз-
ширили обрії болгарської науки та збагатили її.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
вивчення історії болгарсько-українських та українсько-болгар-
ських літературних та наукових взаємин свого часу займалися 
болгарські та українські дослідники с. Божков, в. Дмитрук, 

в. Захаржевська, м. мандрика, в. москаленко, т. Полещук, 
с. Русакієв, в. Чорній, О. шпильова та інші.

Мета статті полягає у розкритті питання про особистий 
внесок І. шишманова у розвиток болгарсько-українських 
взаємин.

Виклад основного матеріалу. на формування україноз-
навчих зацікавлень І. шишманова вплинув факт, що під час 
навчання в Женевському університеті у 1885 р. він позна-
йомився з видатним українським філософом, публіцистом, 
фольклористом та літературним критиком, професором історії 
місцевого університету м. Драгомановим, який високо оцінив 
можливості молодого болгарського студента і запропонував 
йому вивчати фольклор та етнографію. Про це він сповістив 
у листі до м. Павлика від 14 серпня 1887 р.: «Зараз в нас живе 
кілька днів Лідин наречений, болгарин шишманов, кандидат 
філології Лейпцігського університету. Хлопцю 24 роки, досить 
добрий і розумний, дуже працелюбний – так що з нього може 
вийти порядний вчений. Професією його поки що буде профе-
сор гімназії в софії у вищих класах, які хочуть поступово пере-
робити в академію, подібну до університету [1, с. 192].

Болгарський літературознавець Г. Дімов вважає, що близькість 
до м. Драгоманова суттєво вплинула на спрямування й характер 
подальшої наукової діяльності молодого вченого і, з іншого боку, 
допомогла йому налагодити контакт з представниками російської 
й української наукової та мистецької громадськості [2, с. 80]. 

саме завдяки м. Драгоманову та його дочці Лідії, з якою 
9 січня 1888 р. І. шишманов одружився, він серйозно заціка-
вився українською культурою і виступив як перший болгар-
ський україніст. 

У 1889 р., працюючи в міністерстві народної освіти, 
І. шишманов став одним із засновників вищої школи в софії, 
перетвореної згодом на перший болгарський університет, до 
якого у серпні 1889 р. на посаду професора загальної історії 
запросили м. Драгоманова.

славістичні зацікавлення обох учених та спільне родинне 
середовище, без сумніву, позитивно вплинули на формування 
світогляду молодого болгарського науковця.

І. шишманов високо цінував внесок м. Драгоманова 
у розвиток українсько-болгарських взаємин, а згодом сам став 
визначною особистістю в історії болгарсько-українських нау-
кових, культурно-освітніх і літературних зв’язків. Як засвід-
чують дані особистого архіву І. шишманова у софії, він брав 
активну участь у заснуванні та діяльності товариств «славян-
ска беседа» та Украинско-българско дружество, що проводили 
різноманітні заходи, на яких виголошувались доповіді про жит-
тя в Україні, організовували святкування річниць визначних 
діячів української культури [3, с. 1–29]. 
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І. шишманов присвятив м. Драгоманову працю, яка досі 
залишається у рукописі. Йдеться про незавершену і неопубліко-
вану статтю «Український демократичний рух» [4, с. 118–119]. 
У ній І. шишманов розглянув не лише політичну програму 
відомого українського історика й літературознавця, а й проа-
налізував його ставлення до популярної у східній Європі на 
початку ХІХ ст. ідеї так званої «слов’янської приязні». До неї 
м. Драгоманов звертався впродовж усього життя, зазнавши 
впливу м. костомарова та інших фундаторів кирило-мефоді-
ївського товариства.

1914 р. у XVI книзі «Бібліотеки слов’янської бесіди» 
І. шишманова опублікував працю «тарас шевченко, його твор-
чість та вплив на болгарських письменників перед визволен-
ням» [5], у якій розкрив тему популярності творчості україн-
ського поета, що відіграла помітну роль у розвитку культурних 
взаємин та духовному взаємозбагаченні українського та бол-
гарського народів у ХІХ ст. 

У розвідці І. шишманов визначив ідейно-тематичні напря-
ми творчості т. шевченка, продемонстрував обізнаність із 
історією та культурою України. Ґрунтуючись на порівняль-
но-історичному методі, І. шишманов акцентував на схожості 
історичної долі болгарського й українського народів та звернув 
увагу на особливий вплив творчості шевченка на болгарських 
письменників П.Р. славейкова, І. вазова та Л. каравелова. 
У працях, присвячених кобзареві, І. шишманов продемон-
стрував достатню обізнаність з історією та культурою України 
та вийшов на проблему продуктивності зіставного аналізу літе-
ратур споріднених народів. 

1916 р. І. шишманов перевидав у відні цю працю під 
заголовком «Роля України в болгарськім відродженню: вплив 
шевченка на болгарських поетів передвизвольної доби» [6]. 
У ній І. шишманов знову високо оцінив творчість т. шевченка, 
наголосивши на її відчутному впливі на зміст і форму творів 
найулюбленіших болгарських письменників передвизвольної 
епохи – Р. Жинзифова, Л. каравелова, П.Р. славейкова. 

1860 р. в москві у III томі видання болгарських студентів 
«Братски трудъ» Р. Жинзифов надрукував свій перший пере-
клад т.шевченка – його знамените «Посланіє до шафарика». 
1863 р. він видав збірку поезій «новобългарска сбирка», де, 
як інформував І. шишманов, містився цілий розділ перекладів 
з шевченкового «кобзаря» [6, c. 6]. 

Що ж до П.Р. славейкова, то він, на переконання шишма-
нова, «глибше, ніж Р. Жинзифов та Л. каравелов, ввійшов 
у душу українського барда. Його переклади з «кобзаря» нечис-
ленні, проте вони (...) характерні для його творчості, індивіду-
альності та світогляду» [6, c. 9]. Ці праці стали здобутком того-
часного болгарського літературознавства та помітним фактом 
українського шевченкознавства. 

Окрім написання україністичних праць, І. шишманов 
активно сприяв українським ученим та письменникам у видан-
ні їхніх творів на сторінках «сбнУ», редактором якого він був. 
так, свої студії у часописі опублікували Ф. вовк, І. Франко, 
м. Драгоманов та Я. Головацький. 

Із Ф. вовком І. шишманов познайомився 1885 р. у Жене-
ві. відтоді вони почали співпрацювати. свідченням цього 
є їхнє опубліковане листування [7]. Проживаючи тривалий час 
у Парижі, Ф. вовк надсилав І. шишманову наукові видання 
та матеріали з французької народної етимології, а той – мате-
ріали з болгарської етнографії й антропології. в результаті цієї 

співпраці у III, IV, V, VIII та XI книгах «сбнУ» було надруко-
вано студію Ф. вовка «весільні обряди слов’янських народів» 
[8]. У ній український учений детально описав весільні обря-
ди, звичаї та церемонії слов’ян і проаналізував їхні подібності 
та відмінності. 

У XIІІ книзі «сбнУ» І. шишманов опублікував частину 
докторської дисертації І. Франка під назвою «Притча про єди-
норога та її болгарський варіант»[9]. Роботу над цією працею 
І. Франко розпочав 1892 р. вона була присвячена притчі, яка 
входила у популярний середньовічний твір «Душеполезное 
сказаніе о житіи св. варлаама и Йоасафа», а також характе-
ристиці болгарського варіанту «Притчі про єдинорога». 

Як зазначали дослідники, «протягом довгих років каменяр 
цікавився проблемами історії староболгарської літератури (…). 
Пам’ятки староболгарської літератури Франко розглядав і як 
історик, і як лінгвіст, і як літературознавець, і як культуролог. 
Франкові праці мають глибоку джерелознавчу базу. вчений 
враховував історіографію проблеми, постійно слідкуючи за 
тим, що з’являлося у науці» [10, с. 148–149]. 

Зважаючи на порівняльно-історичне комплексне та полі-
дисциплінарне дослідження українського вченого «Притчі 
про багатих», а також на її виняткове джерелознавче значен-
ня, І. шишманов у листі від 8 листопада 1900 р. запропонував 
І. Франкові надіслати ще щось зі своїх праць, які б стосували-
ся болгарського фольклору чи староболгарської літератури до 
ХVІІІ книги «сбнУ» [11, c. 379]. 

Болгаристичні зацікавлення українського дослідника 
підтримував свого часу і м. Драгоманов, який сприяв нала-
годженню особистих зв’язків між І. Франком та І. шишмано-
вим [12, с. 210]. так, у листі до І.Франка від 7 липня 1889 р. 
м. Драгоманов запропонував йому «заснувати наш (україн-
ський – Г. Б.) фольклорний курінь під дахом болгарським» 
[13, c. 160]. У листі від 24 червня 1892 р. саме м. Драгоманов 
порадив І. Франкові надіслати «болгарську історію» в редакцію 
сборника («сбнУ» – Г. Б.) [14, с. 408]. Це й була його згадана 
«Притча про єдинорога та її болгарський варіант».

Як вважав І. шишманов, читачів «сбнУ» міг би зацікавити 
науковий метод І.Франка, що допоміг простежити шлях прит-
чі з Індії до Європи. саме такий метод, на думку дослідників, 
«дав змогу І. Франкові виявити себе  досвідченим лінгвістом, 
текстологом, котрий порівняв різні варіанти притч, проаналі-
зував їхню композицію, символіку, встановив їхнє походжен-
ня й зв’язок болгарської притчі з іншими подібними творами» 
[15, с. 131]. 

І. шишманов постійно цікавився розвитком науки в Укра-
їні. Окрім згаданих студій про українських учених, у ІІ книзі 
«сбнУ» він помістив рецензію на працю Я. Головацького «Гео-
графический словарь западнославянских и югославянских 
земель и прилежащих стран» (1884). І. шишманов позитивно 
оцінив цю працю українського вченого та  вважав її взірце-
вою з-поміж видань такого типу. сповідуючи слов’янофільські 
погляди, у передмові до «Географического словаря…» Я. Голо-
вацький радив серйозно вивчати слов’янські землі, перека-
зи слов’ян, їхню історію й культуру, аби «…взнати ближче 
наших одноплемінників» [16, c. XX]. Ця думка знайшла відгук 
і в І. шишманова, який у рецензії на працю Я. Головацького 
звернув увагу на значення «Географического словаря…» для 
загальної й культурної історії, для філології, навіть для антро-
пології слов’ян.
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І. шишманов зауважив, що словник Я. Головацького міг 
зацікавити не лише географів, а й мовознавців та істориків, 
оскільки містив відомості про населені пункти, місцевості, 
гори та ріки, різні статистичні дані й мовознавчі пояснення гео-
графічних назв [17, c. 183]. І. шишманов справедливо вважав, 
що автор словника прагнув пояснити тим, хто навмисне, з пев-
них політичних причин, перекручує географічні назви, їхнє 
власне слов’янське походження, і зазначив, що Я. Головацький 
написав працю як дисциплінований науковець [17, c. 186–187]. 
навіть окремі топографічні неточності (це стосувалось назв 
деяких болгарських сіл – Г. Б.), які виявили в «Географическом 
словаре…» болгарські та українські дослідники, на переконан-
ня І. шишманова, не могли применшити значення такої потріб-
ної праці [17, с. 187]. 

Український учений мав на меті розповсюдити достовірні 
дані про слов’янський світ, а тому І. шишманов наголосив, що 
йому слід подякувати за укладення такого унікального на той 
час видання.

Окрасою «сбнУ» став опублікований на його шпальтах 
цикл студій м. Драгоманова про слов’янський фольклор, а саме: 
«слов’янські сказання про пожертву власної дитини» [18], 
«слов’янські сказання про народження константина великого» 
[19], «слов’янські виправлення едипової історії» [20], «слов’ян-
ські варіанти однієї Євангельської легенди» [21], «Замітки щодо 
слов’янських релігійних та етичних легенд» [22].

Як відомо, український вчений спеціально зацікавився 
болгарським культурним процесом і розглядав його у загаль-
нослов’янському контексті.

справедливим є твердження І. Романченка з приводу того, 
що ніхто з українських письменників не залишив такого вели-
кого сліду в розвитку болгарської культури, адже ніхто так 
не популяризував болгарський фольклор, як м. Драгоманов 
[23, с. 148]. 

І. шишманов представив у десятьох книгах «сбнУ» ком-
паративістичні студії українського вченого про слов’янські 
оповідання, в яких м. Драгоманов увів до наукового обігу 
раніше недосліджені унікальні фольклорні джерела, розглянув 
питання їхніх взаємовпливів та міграції, чим збагатив не лише 
тогочасні фольклористику та славістику, а й порівняльне літе-
ратурознавство. 

Висновки. І. шишманов любив Україну, добре знав її істо-
рію та культуру. Особливу увагу в своїй діяльності він приділяв 
питанню українсько-болгарських взаємин і спеціально вивчав 
вплив української літератури на  розвиток культури Болгарії. 

самовіддана праця І. шишманова задля зміцнення болгар-
сько-українських культурних та наукових зв’язків була гідно 
поцінована в Україні: 1906 р. його обрали почесним профе-
сором Харківського університету, 1912 р. він був запрошений 
до участі в ювілейному збірнику з нагоди 40-річчя літератур-
ної і наукової діяльності І. Франка, 1914 р. став дійсним чле-
ном філологічної секції наукового товариства ім. т. шевченка 
у Львові, 1918 р. І. шишманов очолив болгарську дипломатич-
ну місію у києві та вручив вірчі грамоти гетьманові України 
П. скоропадському. 

Дослідивши україністичні студії І. шишманова та співп-
рацю з діячами української культури та науки, автор вважає, 
що його можна назвати одним із найвизначніших учених свого 
часу і першим болгарським україністом, який своєю багато-
гранною діяльністю та родинними зв’язками поєднався з Укра-

їною і залишив помітний слід в історії болгарсько-українських 
взаємин кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. 
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Bushko G. The contribution of Ivan Shyshmanov to 
development of Bulgarian-Ukrainian relations

Summary. The work of Ivan Shyshmanov is bright page 
in the history of the Bulgarian-Ukrainian relations of the late 
19th – first quarter of the 20th century, as he was one of the first 
Bulgarian scholars to study Ukrainian literature in Bulgaria in 
the days of its national Renaissance. Thanks to his efforts in 
Bulgaria significantly increased interest in Ukrainian literature. 

The article deals with the Ukrainistic studies of I. Shysh-
manov, where he acquainted the Bulgarian public with the work 
and activities of Ukrainian writers and researchers who stud-

ied the life of the Bulgarians and significantly influenced 
the development of Bulgarian literature, culture and science. 
An important place in the Ukrainistic studies of I. Shyshmanov 
was the study of the works of T. Shevchenko and clarification 
of the peculiarities of their reception in Bulgaria. 

The reason for the great popularity of the works 
of T. Shevchenko in Ukraine and Bulgaria was explained 
by the strength of the spirit of the poet who suffered for 
the fate of his and other enslaved nations. The scientist 
emphasized the similarity of the historical fate of the Bulgar-
ian and Ukrainian nations, and drew attention to the special 
influence of the works of Shevchenko on the Bulgarian writers 
P.R. Slaveikov, I. Vazov and L. Karavelov. In his researches 
devoted to the Ukrainian writer, I. Shyshmanov demonstrat-
ed sufficient awareness of the history and culture of Ukraine 
and raised the problem of the productivity of comparative anal-
ysis of the literatures of related nations. These works became 
an achievement of the Bulgarian literature of that time.

In the article also disclosed cooperation of I. Shyshmanov 
with M. Dragomanov, F. Vovk, I. Franko and Y. Holovatsky. 
I. Shyshmanov appreciated the work of Ukrainian scientists 
and contributed to the publication of their studies on the pages 
of the Bulgarian journal “Sbornik za narodni umotvoreniya, 
nauka i knizhnina”.

Have researched the Ukrainistic studies of I. Shyshman-
ov and his cooperation with the Ukrainian scientists, we can 
state that his activities promoted to the development of Bulgar-
ian-Ukrainian relations.

Key words: I. Shyshmanov, M. Dragomanov, F. Vovk, 
I. Franko, Y. Holovatsky, T. Shevchenko, Ukrainian-Bulgarian 
relations.


